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 شكر وتقدير:

بسم اهلل الرحمن الرحيم وبو نستعين ، الحمد هلل الذي وفقنا في دراستنا وبلوغ  
 غايتنا النجاز ىذا العمل المتواضع

 “الليم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”

 ومن ىناك ال يسعنا إال أن نتقدم بخالص تشكراتنا:

الذي تفضل باإلشراف على ىذه المذكرة والذي    جبوري بن عمر"”لألستاذ  
 أحاطنا بكل االىتمام ف لم يحرمنا وقتو وال جيده حفظو اهلل

كما ال يفوتنا تقديم تشكراتنا إلى من مد لنا يد المساعدة وخاصة أساتذة قسم  
 التربية البدنية والرياضية

 العلميإلى كل من أنار لنا الطريق بتعليماتو وتوجيياتو في ميدان البحث  

 كما نتقدم بالشكر الى أعضاء اللجنة الذين شرفونا بمناقشتيم لمذكرتنا

 إلى كل أساتذة وعمال وطلبة معيد التربية البدنية والرياضية بمستغانم

 إلى كل من ساىم في انجاز ىذا البحث من قريب أو بعيد

 



 االهداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أهدي ثمرة عملي هذا إلى كل من يريد أن يتخذ العلم خليال، 
 وإلى

 كل من سار واتبع خطى رسولنا وسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
 خاتم األنبياء والمرسلين وشفيعنا يوم الدين.

إلى مصدر الحنان ومنبع الحب، إلى من ق ال فيهما اهلل عّز  
 وجل: 

لهما جناح الذّل من الرحمة وق ل ربي ارحمهما كما   واخفظ"
 ربياني صغيرا...."

 إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما
 إلى كل األهل واألق ارب من بعيد ومن قريب.

 إلى كل الزمالء وإلى من رافقني في درب سنوات الجامعة،
 *ف اللهم وفقني بإذنك يا ربي*
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 ملخص الدراسة :
تهدف الدراسة الى ابراز دور حصة التربية البدنية و الرياضية في تنمية التوافق االجتماعي 

 المضاد الميول من وتحررهم  االجتماعية المهارات واكتسابلدى تالميذ الطور الثانوي 
والفرض من  و الرياضية البدنية التربية لحصة والعممية العممية القيمة تقييم وكذا لممجتمع

االجتماعي لدى التالميذ الممارسين و غير الممارسين  الدراسة هو معرفة مستوى  التوافق
 مقياس استخدام و  الدراسة طبيعة لمالئمته التحميمي الوصفي المنهج عمى باالعتماد وهذا

ممارس لنشاط الرياضي  01منها  تمميذ  021االجتماعي و اجريت دراسة عمى  التوافق
تم  اختيارهم  بطريقة عشوائية وتوصمت النتائج الى ان  ممارس لنشاط الرياضيغير  01و

سين لمنشاط الرياضي ومن هنا مستوى التوافق االجتماعي لدى التالميذ عالي خاصة لمممار 
بين نستنتج ان لمحصة التربية البدنية و الرياضية دور في تحقيق  التوافق االجتماعي 

حصة التربية ل الحقيقي والدور الصورة ابراز االقتراحات  التي نقترحهاومن اهم  التالميذ 
 االجتماعي . الجانب من البدنية و الرياضية

  حصة التربية البدنية و الرياضية. التوافق االجتماعي.المراهقة الكممات المفتاحية :
 
 

 

 

 

  

 

 

 



Résumé de l'étude: 

L’étude vise à mettre en évidence le rôle de la part de l’éducation 
physique et sportive dans le développement de l’harmonie sociale 
entre les élèves du secondaire, l’acquisition de compétences 
sociales et leur libération des tendances antisociales, ainsi que 
l’évaluation de la valeur scientifique et pratique de la part de 
l’éducation physique et mathématique. Ceci est basé sur une 
approche descriptive analytique adaptée à la nature de l’étude et à 
l’utilisation de la mesure de la compatibilité sociale: une étude a été 
menée sur 120 étudiants, dont 90 pratiquants d’activité sportive et 
30 non-pratiquants sélectionnés au hasard. Les résultats indiquent 
que le niveau de compatibilité sociale entre les étudiants est 
particulièrement élevé pour ceux qui pratiquent une activité sportive, 
ce qui nous permet de conclure que la part de l'éducation physique 
et mathématique joue un rôle dans la réalisation de l'harmonie 
sociale entre les étudiants et les suggestions les plus importantes 
que nous proposons sont de mettre en évidence le rôle de 
l'éducation physique et sportive du côté social. 

Mots-clés: Education physique et sportive. Compatibilité sociale 
Adolescence 

 

 

 



Study Summary: 

The study aims to highlight the role of the share of physical and 
athletic education in the development of social harmony among 
secondary school students and the acquisition of social skills and 
their liberation from anti-social tendencies as well as evaluation of 
the scientific and practical value of the share of physical and 
mathematical education and the study is to know the level of social 
compatibility of students practicing and non-practitioners This is 
based on the analytical descriptive approach to suit the nature of the 
study and the use of the measure of social compatibility. A study was 
conducted on 120 students, of which 90 were practitioners of sports 
activity and 30 non-exercisers were selected randomly The results 
indicate that the level of social compatibility among students is 
especially high for those practicing sports activity. Hence, we 
conclude that the share of Physical and Mathematical Education 
plays a role in achieving social harmony among students and the 
most important suggestions we propose are to highlight the role and 
role of physical and sports education on the social side. 

Keywords: Physical and Sports Education. Social compatibility. 
Adolescence 
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 المقدمة :

 لمرياضة تقدير ىو ىذا عصرنا في الحديثة الشعوب بيا تتميز التي األشياء أىم لعل
 فالرياضة تطويرىا و بيا النيوض أجل من السبل إيجاد و تدعيميا عمى العمل و

 و العقمية و والبدنية والحركية النفسية منيا شتى جوانب من كبيرة أىمية ذات
 يتفاعل و سميم مجتمع في الفرد ينمو بمد ألي االجتماعي النسق تقوي االجتماعية

 . جيدة اجتماعية تنشئة فيو ينشأ إيجابي تفاعل معو
 من وذلك االجتماعي و النفسي و العقمي الجسمي بالنمو يتميز حياتو في فاإلنسان 

 مرحمة ىي المربين و الباحثين بال شغمت التي المرحمة ولعل ، أخرى إلى مرحمة
 ، نفسية و فسيولوجية تابتغير  اىقر الم فييا يمر بحيث خاصة مرحمة كونيا ىقةاالمر 

 و حياتو مدار عمى تأثر التي ىي و اإلنسان ةحيا في منعطف بأنيا أيضا وتعرف
 تمتاز تاثور  ىقراالم نفس تختمج بحيث ، النفسي و الخمقي و االجتماعي سموكو
 . والزىد التبرم و بالضيق أحاسيس آلخر وقت من تساوره كما االندفاع و بالعنف

 ونضمو أسسو و المتعددة بألوانو التربوي الرياضي البدني النشاط يعتبر حين في
 و الصالح و الالئق الفرد تكوين في قويا وعامال ، عموما التربية ميادين من ميدان
 تزويده خالل من ذلك نفسيا و وعقميا اجتماعيا و بدنيا متكامال إعداد إعداده كذلك
 مجتمعو مع التعاون و التكيف و االندماج تحقيق من تمكنو التي الواسعة تابالميار 

 و التعامل راتميا الفرد إكساب حيث من التربية غاية تحقيق عمى يعمل كما ،
 التطور و العالمية تار يالتغ موجات زيادة ومع ، االجتماعية وبيئتو الفرد بين التفاعل
 متعددة وثقافية سياسية و اقتصادية و اجتماعية يراتبتغ العربي المجتمع يمر اليائل
  المجتمع عمى المختمفة تأثراتيا ،و كنتائج المشكالت من الكثير ظميا في ظير

 08) ص 2002 .،  الزيود الدكتور(

ساىمت تكنولوجيا الحديثة لالتصال في التغير الكبير في العالقات االجتماعية و   
في مجتمعاتنا وأصبح ليذا نوع من االتصاالت دورا فاعال في مختمف المجتمعات ، 

لالنترنيت الذي أتاح  رابعحيث سيل التواصل بين أفراد المجتمع ومع ظيور الجيل ال
إمكانيات جديدة في االتصال عبر مواقع الشبكات االجتماعية ، حيث زاد االىتمام 
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باالنترنيت كظاىرة مجتمعية لدييا الكثير من اآلثار النفسية واالجتماعية التي تأثر 
عمى األشخاص الذين يقضون وقتا أكبر أمام االنترنيت، مخصصين بذلك وقتا أقل 

 . ين في حياتيم الواقعيةلألشخاص آخر 

 خالل من الفرد شخصية بناء في الرياضية الممارسة تمعبو الذي الدور من انطالقا و
 مبدأ تحقيق و سموكو تغيير و تعديل إلى باإلضافة الرياضية مواىبو و توار دق تنمية

 مكانتو كراإد و الجماعة أعضاء بين الجماعة روح تنمية و التنافس و التعاون
 إلى بنا أدى ما وىذا ، المجتمع باحتياجات يتناسب ما خالل من ذلك و االجتماعية

دراسة فاعمية حصة التربية البدنية و الرياضية في تنمية التوافق االجتماعي لدى 
 تالميذ الطور الثانوي .

 . تطبيقي جانب و نظري جانب : جانبين إلى بحثنا بتقسيم قمنا وليذا
 : التالي عمى النظرية سةار دال اشتممت عميو

 عنيا اإلجابة ثم ضبطيا سة واالدر  إشكالية تحديد تضمن أو سةاالدر  إلى مدخال
 تعريف ثم من و الفرضية أىداف ذكرنا سة ثماالدر  أىمية عرض تم بعدىا بفرضيات

 . السابقة اتساالدر  بعض سة واالدر  األساسية المفاىيم تحديد و
 البدنية و الرياضية .ل = تضمن حصة التربية األو  الفصل
 . االجتماعيتوافق ال موضوع تضمن : الثاني الفصل
 . المراىقة موضوع إلى فيو تطرقنا : الثالث الفصل

 : فصمين فيو فتناولنا التطبيقي الجانب أما
 المنيج تحديد في المتمثمة و سةالمدر  المنيجية ءاترااإلج تناول : بعالرا الفصل

 كذا و القياس صدق ثم سةراالد أداة وصف ثم سةراالد عينة وصف بعدىا المستخدم
  .اإلحصائية الوسائل
 تحقيق مدى عمى التعميق و إلييا المتوصل النتائج مناقشة تم فقد  س=الخام الفصل

 تم أين عامة خالصة و استنتاجات إلى توصمنا خالليا من التي و راسةالد فرضيات
 . مستقبال ستياار د يمكن التي المستقبمية تاالقتراحا بعض طرح
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 االشكالية :.1

 بناءة أىداف من تكتسيو لما نظرا راكبي اىتماما العامة بالتربية التربوية العموم اىتمت
 أو نفسية ، عقمية كانت سواءا شخصيتو جوانب لجميع سميما فبإعداده الفرد تساعد

 ... اجتماعية
 دراسية ومادة منيا يتجزأ ال جزءا و العامة التربية من جزء البدنية التربية باعتبار و

 المتعمم مؤىالت تنمية في الممارسة الرياضية و األنشطة البدنية خالل من تساىم
 الوحيد المتنفس تعتبر و المعارف، إلى إضافة بدنية ميارات إكسابو طريق عن

 .(9> ص ، 2002 ، سيد أحمد محمود)لممراىق  بالنسبة
 ذلك و االجتماعية و النفسية و العقمية و الجسمية التغيرات مختمف ىي المراىقة و
 االستجابات تمضي أنيا حيث خارجية و داخمية صراعات من لو يتعرض لما

 المراىق . عند االجتماعية
ومن اىم المشاكل التي يعاني منيا التالميذ انغماسيم في مواقع التواصل االجتماعي 

 اثر في شبكة العالقات االجتماعية بين التالميذ  ادى الى عزلة و ممالساعات كثيرة 
ومن ىذا المنطمق ارتأينا قيام بيذه الدراسة من اجل تحديد مستوى التوافق االجتماعي 
لدى التالميذ الممارسين وغير الممارسين لنشاط الرياضي الذي يعتبر ميدان خصب 

التالميذ مما يساىم  و ثري بالعالقات االجتماعية لما يفرضو من تعاون و تنافس بين
في العمل الجماعي و الذي بدوره يساىم في توسيع شبكة العالقات بين التالميذ 

 وعمى ىذا االساس نطرح السؤال العام التالي =
مستوى التوافق االجتماعي لدى تالميذ المرحمة الثانوية وىل ىناك  ماىو -

 اختالف بين التالميذ الممارسين و غير الممارسين لنشاط الرياضي ؟
 

 التساؤالت الجزئية =
 ؟غير الممارسينو الممارسين ماىو مستوى التوافق االجتماعي لدى التالميذ  -
 ؟مجتمع الىل لممواقع التواصل االجتماعي أثر في عزلة التالميذ عن  -
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 االهداف :.2
 التوافق االجتماعي تنمية  عمى والرياضية البدنية التربية حصة تحديد أثر  -

 . الثانوية مرحمة تالميذ بين
 عمى تأثيره ومدى والرياضية البدنية التربية حصة في األستاذ دور تحديد -

  .لمتالميذ االجتماعي الجانب
تطرق الى كيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي و ما انعكاسو عمى  -

 التمميذ .
 الفرضيات :.3

 .عالي الممارسين و غير الممارسينمستوى التوافق االجتماعي لدى التالميذ  -
لصالح  بين التالميذ الممارسين و غير الممارسين في المستوى اختالفىناك  -

 الممارسين.
 ليا اثر في عزلة التالميذ عن المجتمع . مواقع التواصل االجتماعياستخدام  -

 مصطمحات البحث :.4
 : والرياضية البدنية التربية حصة

 النشاط طريق عن أغراضيا تحقيق عمى تعمل ، التربية مظاىر من مظير ىي
 بالنمو يتمتع الذي الصالح المواطن خمق بيدف يستخدم الذي المختار الحركي
 مع التكيف يمكنو حتى واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي من المتزن الشامل
 م2000 شرفا، الحميد عبد)واعية  قيادة إشراف تحت سعيدة حياة ليحيا مجتمعو

 (58ص ،
التوافق االجتماعي ىو القدرة عمى إقامة عالقات اجتماعية  التوافق االجتماعي :

مثمرة وممتعة مع اآلخرين تتسم بقدرة الفرد عمى الحب والعطاء والعمل المنتج الفعال 
لموزة ، أشواق سامي  )الذي يجعل الفرد شخصًا نافعًا في محيطو االجتماعي

 (.55ص  5998جرجيس ،  
 ، ذاتو مع الفرد توافق انو عمى االجتماعي التوافق مفيوم النفس عمماء ويطرح
نما اآلخر عن ينفصل ال المستويين وكال ، بو المحيط الوسط مع وتوافقو  فيو يؤثر وا 
 الوسط أو االجتماعية البيئة مع التوافق أو االجتماعي التوافق أما ، بو ويتأثر
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جاسم  )واالجتماعية المادية الخارجية البيئة مع يفالتك عمى الفرد قدرة فيعني المحيط
 (.275، ص  5999، صباح وآخران ، 

وىـي فتـرة تمتـد لسـنتين ( ;2-28تسـمى ىـذه المرحمـة بالمراىقـة الوسـطى ) :المراهقة
وباالتجاه إلى  تقريبـا وتمتـاز ىـذه المرحمـة بشـعور المراىق خالليا باليدوء و السكينة،

تقبل الحياة بكل ما فييا وتتوفر لدى المراىق في ىذه المرحمة طاقـة ىائمـة وقـدرة عمـى 
العمـل وا   قامـة عالقـات متبادلـة مـع اآلخـرين وعمـى ايجـاد نـوع مـن التـوازن مـع العـالم 

نالحظيـا فـي ىـذه  الخـارجي دون االعتمـاد كثيـرا عمـى األقـران،ومن أكثـر األمـور التـي
المراىق باآلخرين غير عنيفة وال تستمر لفترات طويمة  المر حمـة ىـو أن عالقـة

 .(689ص ، 5999،  رمضان محمد القذافي)
 
 الدراسات السابقة :.5
1 . من جامعة شمف  2012مذكرة ماستر من إعداد الطالب غالمي عمر سنة

الرياضية تساىم في بناء العالقات ىل حصة التربية البدنية و :  تحت عنوان
 . لدى المراىقين  االجتماعية  التوافق و االنتماء

 : أهداف الدراسة.

 . لفت االنتباه إلى مكانة التربية البدنية بالمدارس - 

معرفة العالقة بين التربية البدنية بالتوافق و االنتماء االجتماعي لدى المراىقين  - 
 في المرحمة الثانوية

رفة مدى تأثير حصة التربية البدنية و الرياضية عمى المراىقين بعد نياية مع - 
 النشاط البدني و الرياضي

معرفة نوع التغيرات التي تحدث لممراىق من الجوانب النفسية و االجتماعية  -  

 أثناء حصة التربية و الرياضية و بعدىا كيفية التعامل
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ية و الرياضية عمى التمميذ المراىق حتى معرفة كيفية تأثر حصة التربية البدن -   

  . يتوافق شخصيا مع أفراد المجموعة الواحدة كاالندماج في المجتمع ككل

االرتياح لممراىقين و معرفة  لإبراز قيمة التربية البدنية و الرياضية في خال - 
  . اتجاىاتيم ، نحو المعبة المفضمة وما تحتويو من أنشطة و فعاليات الرياضية

معرفة مدى توفر الجو المناسب من حيث التوافق الدراسي لمتالميذ داخل المدارس - 
  . الثانوية

 : المنهج المتبع

  اعتمد عمى المنيج الوصفي و ذلك لتالؤمو مع طبيعة الموضوع  

 :    عينة البحث

 80كانت طريقة اختيار العينة ىي الطريقة العشوائية ، و قدر عدد أفراد العينة ب   
 ثانوية :6اذ و ذلك من مختمف ثانويات عين الدفمى المقدرة ب أست

 : ةنتائج الدراس 

حصة التربية البدنية و الرياضية تساىم في تعزيز االنتماء االجتماعي لدى   
  المراىقين في المرحمة الثانوية.

حصة التربية البدنية و الرياضية تساىم في تحقيق التوافق االجتماعي لدى المراىقين 
 .ي المرحمة الثانويةف

 لسنة الماستر شهادة لنيل التخرج مذكرة تخص سالم عرابي إبراهيم دراسة .2
 االجتماعي التوافق بناء في الرياضية و البدنية التربية دور = بعنوان 2012

  .الثانوية المرحمة تالميذ لدى
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 التوافق بناء في الرياضية و البدنية التربية دور عن الكشف إلى الدراسة ىذه تيدف
 العامة الفرضية وضع ذلك ولتحقيق المرحمة، ىذه تالميذ لدى االجتماعي

 االجتماعي التوافق بناء عمى الرياضية و البدنية التربية نشاط يؤثر = التالية
 تمميذ بين فرد 299 عمى الدراسة ينةع اشتممت وقد الثانوية المرحمة تالميذ لدى

 المتوصل النتائج إلى بالنظر وذلك كبير حد إلى الفرضية تحققت حيث وتمميذة
 التالي= النحو عمى نوجزىا والتي إلييا

 النشاط ممارسة أثناء االجتماعية بالمستويات التالميذ بين اعتراف يوجد ال    -
 الصف. داخل والرياضي البدني

 . اجتماعي توافق ميارات التالميذ يكسب البدني النشاط ممارسة إن     -
 المضادة الميول من التخمص إلى تؤدي الرياضية األنشطة ممارسة كذلك      -

  لممجتمع
 شهادة لنيل تخرج مذكرة في تمثمت 2011 لسنة قادري الحاج الباحث دراسة.3

 وأثره االبتدائي الطور في الرياضية الممارسة واقع عنوان= تحت الماجستير
 .لمتالميذ االجتماعي النفسي النمو عمى
 إلى تيدف كانت والتي مدير 89 و معمم 958 عمى البحث عينة واشتممت

 ذلك يؤثر وكيف االبتدائي الطور في الرياضة الممارسة واقع وتحميل استكشاف
 ةالعام الفرضية وضع ذلك أجل ومن لمتالميذ االجتماعي النفسي النمو عمى
 حصة في االبتدائي الطور في الرياضية لمممارسة الحالي الواقع أن التالية
 لتالميذ النمو حاجات و مطالب مع يتماشى ال والرياضية البدنية التربية
 = التالية النتائج إلى الباحث توصل قد و االبتدائية المرحمة

 المعممين مبفأغ القسم خارج الوحيد المتنفس ىي البدنية التربية حصة أن    -
 . االبتدائي الطور في ضرورية والرياضية البدنية التربية مادة أن عمى اقروا

 القوانين رغم المستوى ىذا في باالىتمام التحضى البدنية التربية ممارسة أن    -
 الزاميتيا. عمى الممحة
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 عن لتعبير واسعا مجاال فييا يجد فرصة لكل متميفا مايكون غالبا التمميذ أن   -
 ىو و معمميو وأمام زمالئو وسط خاصة الحرية من بنوع والمعب وطاقاتو قدراتو

 . إلييا المتوصل النسب تعكسو ما
 الفردية. الرياضة حساب عمى الجماعية لمرياضة التالميذ ميول مدى    -
مذكرة لنيل شهادة  من إعداد الطمبة معنصر عبد العزيز و جبار نور الدين .7

في التربية البدنية والرياضية، جامعة ام البواقي، السنة الجامعية  الماستر
أىمية حصة التربية البدنية والرياضية في التنشئة  :  تحت عنوان  2013/2014

 . االجتماعية لدى المراىق خالل الطور الثانوي

  : اإلشكالية .

  ماىو دور حصة التربية البدنية والرياضية في التنشئة االجتماعية ؟

  : الفرضيات

ما ىو دور حصة التربية البدنية والرياضية في التنشئة االجتماعية لدى تالميذ الطور 
 :الثانوي. 

 : الفرضيات الجزئية  

ىل لمتربية البدنية و الرياضية دور فعال في تنمية قدرات و ميارات العالقات -
 الشخصية لدى المراىق ؟ 

 لتنشئة االجتماعية ؟ما ىي العوامل التي تؤثر في عممية ا-

  المنهج المستخدم : 

 إستخدم الباحث المنيج الوصفي حيث إستخدم الباحث اإلستبيان

 المجتمع والعينة:  . 
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  كان مجتمع البحث بعض متوسطات ام البواقي حيث كانت النتائج المتوصل إلييا.
 تمميذ 150

ية البدنية و تسميط الضوء عمى األىمية النفسية و االجتماعية لحصة الترب. 
الرياضية و الكشف عن دورىا في التقميل من المشاكل النفسية واالجتماعية عن 

  المراىقين في المرحمة الثانوية

تبيين دور التربية البدنية والرياضية في إكساب المراىقين القيم االجتماعية من . 
 خالل النشاطات البدنية و الرياضية

ة البدنية و الرياضية في زيادة تفاعل التالميذ معرفة مدى أىمية ممارسة األنشط. 
مع المواقف التربوية من خالل النمو المعرفي و االجتماعي و مواجية المشكالت 

يجاد حمول إيجابية ليا  . الدراسية وا 

 : السابقة الدراسات خالصة

 في كبير اثر ليا الرياضية و البدنية التربية أنشطة أن عمى الباحثين معظم أجمع
 التالميذ من غيرىم عكس لمرياضة الممارسين التالميذ لدى االجتماعي التوافق تنمية
 الروح تنمية و بعض مع بعضيم احتكاك خالل من وذلك لمرياضة الممارسين غير

 بضرورة اإلحساس وتنمية االجتماعي االندماج وتحقيق االجتماعية و الرياضية
 تبقى ذلك ورغم منظمة لعبو الرياضة باعتبار المجتمع تحكم التي القوانين احترام
 و التربوي االىتمام مستوى حيث من منقوصة في الرياضية و البدنية التربية أنشطة

 المستوى ىذا في منيا المرجوة النتائج عمى سمبا يؤثر مما الييكمي و البيداغوجي
 2011 لسنة دراستو في قادري الحاج الباحث إليو أشار ما ذلك مثال و التعميمي
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 تمييد: 

تعد حصة التربية البدنية والرياضية الّركيزة األساسية في برنامج التربية البدنية    
الذي يسعى إلى تحقيؽ  والرياضية والدراسية وىي بمثابة أصغر جزء مف ىذا البرنامج،

األغراض البعيدة والمسطرة لمتربية البدنية والرياضية، عف طريؽ النشاط المشترؾ 
لممدرس والتمميذ، فيو الوحدة التشكيمية لمدورة ويمثؿ مركز اىتماميا في النشاط 
الرياضي والتعبير الجسدي، ويتـ تحديد مركز االىتماـ بالموضوع تبعا لألىداؼ 

 ؼ األستاذ وكذلؾ لبرنامجو السنوي.المسطرة مف طر 

 ؟، صفاتيا وأىدافيا؟ماىي حصة التربية البدنية والرياضيةفوفي ىذا الفصؿ أدرجت  
خراجيا وتنظيميا وأيضا إلى التربية البدنية  إضافة إلى محتواىا وكيفية تحضيرىا وا 

 .؟والرياضية وأىميتيا
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  والرياضية:التربية العامة والتربية البدنية 

 مفيوم التربية البدنية والرياضية: .1

 مرادفة اھأف يرى مف ناؾيف تصورات عدة والرياضية البدنية التربية تعريؼ في نجد
 في الرقص، لكف الرياضية، المسابقات الترويح، التمرينات، ، األلعاب: لمفاىيـ مثؿ

 المجاؿ في المنظمة الحركة وأشكاؿ أطر عف تعبر اھكؿ ىذه المفاىيـ الحقيقة
 .والرياضية البدنية التربية اسـ يطمؽ عميو الذي األكاديمي،

 الخارجية اإلنساف وبنية لمشخصية السميـ األساس يھ والرياضية البدنية التربية ومنو
 فيو كؿ وتغرس السميـ لمشاب األولى النواة تشكؿ حيث التربية، مف األولى المراحؿ في

 .السميمة واإلنسانية  القيـ الروحية

 التربية مف الجزء ذلؾ يھ والرياضية البدنية التربية أف": sharmann شارمان ويشير 
 ينتج والذي اإلنساف لجسـ الحركي الجياز يستخدـ الذي النشاط طريؽ عف يتـ الذي
 ."السموكية االتجاىات بعض الفرد أف يكتسب عنو

 التربية أف"فيقولوف:  william ,brownell et vernier وبراونل وفيرنيو ويميام أما 
الفرد  عمى تعود قد التي الفوائد بغرض تؤدى مختارة بدنية أوجو نشاط عف عبارة البدنية
   "النشاط مف األوجو ىذه لممارسة نتيجة

 عالقة التربية البدنية بالتربية الرياضية: .2
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التي تتـ عند ممارسة األنشطة  تمؾ العممية التربوية يقصد بالتربية البدنية والرياضية
البدنية المختارة والمواجية إلعداد الفرد إعداد متكامال بدنيا واجتماعيا وعقميا وىكذا جاء 

والرياضية، ويعتقد البعض أف التربية البدنية والرياضية ىي  التربية البدنية الربط بيف
دريب تأتي عف مختمؼ الرياضات وأنواعيا والبعض اآلخر أنيا عضالت، عرؽ، أو ت

طريؽ الممارسة ذكرت عمى أنيا مجموعة مف الخبرات التي تمكف الفرد مف فيـ 
عبارات جديدة بطريقة أفضؿ ولذلؾ يختمؼ نطاؽ مفيوميا الحديث لطبيعة الكائف 
البشري وذلؾ المفيـو الذي يبرز وحدة الفرد الذي جعؿ التربية البدنية والرياضية تعني 

سمي وما يترتب عف ذلؾ مف الناحية التطبيقية مف جال التربية عف طريؽ النشاط
ضرورة االىتماـ باالستجابات االنفعالية والعالقات الشخصية والسموكيات االجتماعية 
والوجدانية والجمالية أما االىتماـ بالناحية الجسمية والميارات الحركية فيي مف األمور 

 الفرد، ألف التربية البدنية ست كافية لتربةليا مف األىمية ما ال ينبغي إىماليا إال أنيا لي
شممت إعداد الفرد مف كؿ النواحي مف ميارات ومعارؼ ومعمومات ومعاني  والرياضية

وسموؾ اجتماعي مميز وذلؾ كمو مف خالؿ األنشطة البدنية واأللعاب الرياضية التي 
 .((24،24)، ص6611  عادؿ خطاب)   يمارسيا الفرد في كؿ مياديف المجتمع

 :عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة .3

جاء الربط بيف مفيـو التربية البدنية والرياضية بعد أف توصؿ عمماء النفس والتربية في 
بحوثيـ بالسعي لمحاولة التوصؿ إلى أنسب الطرؽ التي تساىـ في زيادة حصيمة الفرد 
وتزويده بالخبرات واتضح أف ذلؾ يتحقؽ عف طريؽ األنشطة الرياضية لذا كاف 

ية الفرد بحيث نشأ نشأة حية فأصبحت الصمة االسمية لمرياضة دورىا وأىميتيا في ترب
التي تربط بيف الغرض والتطبيؽ أي بيف التربية والتربية البدنية والرياضية مقرونيف 
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، وأصبح ارتباطيما واضحا وجميا متفقيف "تربية بدنية ورياضية"  ببعض تحت عنواف
نشىء مف الناحية الذي يحدد تنمية وتطور وتكيؼ ال في الغرض والمعنى والمظير

 لؾ عف طريؽ األنشطة الرياضية المختارة ذواالجتماعية واالنفعالية و  الجسمانية والعقمية

    بغرض تحقيؽ أسس المثؿ والقيـ اإلنسانية تحت إشراؼ قيادة صالحة ومؤىمة تربويا

 ( 42، ص6694 ، إبراىيـ، عبد الوىاببشيرعمي )

 أىداف التربية البدنية والرياضية: .4

الفوائد  عمى تعرؼ كما وشكمو ولياقتو وصحتو بجسمو القديـ منذ اإلنساف تـھا لقد
أشكاال  اتخذت التي البدنية لألنشطة ممارستو جراء مف عميو تعود التي والمنافع

عف  الناتجة المنافع أف أدرؾ والرياضية، كما البدنية والتماريف اجتماعية كالمعب
بؿ  فحسب والصحي البدني الجانب عمى تتوقؼ لـ األنشطة األشكاؿ مف ىذه ممارسة

 .العقمي والمعرفي والجانب واالجتماعي الجانب النفسي في منافع إلى اھتعدا

تمس عدة  التي والرياضية البدنية لمتربية األىداؼ ـھأ نوضح أف نحاوؿ ىنا ومف 
 :نيام جوانب

 : البدني الجانب .1.4.

عف طريؽ  الفرد في الجسمية القدرة تبني التي الحركية بالبرامج االىتماـ إلى دؼيي
 ودھاالحتفاظ بمج عمى مقدرة اھعف وينتج لمجسـ المختمفة العضوية األجيزة تقوية
 اليدؼ ذاھأىمية  تتمثؿ كما التعب، مقاومة عمى والمقدرة الشفاء عمى والمقدرة تكيفي
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 نظاـ أو أي عمـ يدعي وال والرياضية البدنية التربية عمى المقصورة مف األىداؼ انو
 .ذالؾ الطب في بما اإلنساف لجسـ اإلسياـ ذالؾ يقدـ أف آخر يستطيع أكاديمي

جوتس موتسر" أن الناس تمعب من أجل أن يتعارفوا وىكذا ما ذكره المربي األلماني: 
 ((.664ػػ 611)، ص6667. أميف أنور الخولي)   "وينشطوا أنفسيم

 :االجتماعي الجانب .2.4.

ليتعارؼ  وسيمة وأقوى االيخاء إلى لمدعوة وسيط ؿھوالرياضية أس البدنية التربية تعتبر
 عف والتعاوف المعاممة حسف اھأساس صادقة معرفة البعض ـھبعض الناس عمى

 .عيام والتكيؼ االجتماعية العالقات ـھؼ عمى تساعد ـ معا، كماھلعب طريؽ

ليذه  الفرص أثمف مف فرصة العديدة اھنشاطات أوجو خالؿ البدينة التربية وتييأ 
 . المالئمة القيادة وجود شريطة التكيفية العمميات

 تدار تحت التي البدنية التربية نشاط ألوان طريق عن : "كالركالعالـ  أكده ما ذاھو
والخمق  اآلخرين حقوق واحترام كالتعاون صفات الشخص يكتسب قيادة مؤىمة

  ."...المجموعة اتجاه والمسؤولية الرياضي

أف  عمى تساعده كما ا االنسجاـھطابع بالغير عالقتو تكوف أف عمى تساعده وكمما
 .صالحا مواطنا يكوف

 : النفسي الجانب .3.4.

 اھؿ والرياضية البدنية التربية أف أجريت التي والبحوث السيكولوجية العمـو كشفت لقد 
بردي كوبر يرى  كما المتكاممة السوية الشخصية وبناء النفسية، لمصحة كبيرة أىداؼ
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  أميف أنور الخولي) "الحياة وشخصيتو لمعارك الفرد "تعنيالبدنية:  التربية أف كان
 ((.664ػػ 611)، ص6667

والحصائؿ  والخبرات القيـ مختمؼ مف النفسية التنمية دؼھ يعتبر ذاھ إضافة إلى
والرياضية  البدنية التربية برامج اھتكسب أف يمكف والتي والمقبولة االنفعالية الطبية
 المتزنة اإلنسانية الشخصية تكويف في التأثير ذاھ إجماؿ يمكف ا حيثھلممشتركيف ب

 .لمفرد النفسية االحتياجات مف الكثير تتيح اھأف كما والتكامؿ والتي تتصؼ بالشموؿ

إنتاجو فرص  مع والرياضية البدنية التربية أنشطة عبر النفسية التنمية دؼھ ويساىـ
 يتحرر اإلنساف بحيث والحرية المعب وھ األنشطة ىذه في األصؿ ألف والبيجة المتعة

 الضغوط ىذه عف التنفيس مف ويمكنو المذة لو يتيح بنشاط ويشعر والضغوط مف التوتر
 . المزعجة واألحداث والتوترات

 : المعرفية التنمية 4.4

 لمتربية البدنية يمكف حيث واإلدراكي العقمي بالجانب عالقة لو المعرفي الجانب إف
 خالؿ الجوانب مف والتركيب والتحميؿ ـيوالف المعرفية التنمية في تساىـ أف والرياضية
وتاريخ األلعاب  الرياضية السباقات كتاريخ والرياضية البدنية النشاطات في المتضمنة

التدريب  وأساليب خاصة وقواعد وحديثا قديما القياسية اھوأرقاـ اھأبطاؿ وسيرة
في  الفرد تفيد التي المعرفية الجوانب مف الخ،...الوزف وضبط التغذية وقواعد والممارسة

 .القرار واتخاذ التفكير عمى وتساعده اليومية حياتو
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 : أساسية كمادة البدنية والرياضية التربية .5

ىادفة يجب  دراسية كمادة والرياضية البدنية لمتربية ـھؼ أفضؿ إعطاء يمكف حتى
الميارات  في تتمثؿ أف يمكف والتي الميداف في المشاىدة الواقعية الخبرة عمى االعتماد
 االتجاىات وأيضا الرياضة لممارسة واألساسية المطموبة والمعرفة والمعرفية األدائية
 وأنواع ألواف واتجاه عاـ بشكؿ البدنية األنشطة اتجاه األفراديا يحمم التي والميوؿ
 .خاص بشكؿ مختمفةرياضية 

 اھوما يصاحب الميارات بتعميـ تـھوت دؼھت والرياضية البدنية التربية برامج إف 
أو  اآلالت عمى باألداء الموسيقية بالتربية االىتماـ مثؿ ذلؾ في ومثم سموكات مف

 .درامية دوارأل الفرد بأداء المسرحية االىتماـ بالتربية

 . األداء فنوف أحد اھاعتبار يمكف السياقات ىذه في والرياضية البدنية التربية إف

 والدخوؿ لمعترؾ التخرج بعد وذلؾ وممتع مفيد الترويحي البدني النشاط مزاولة إف
 . الحياة

 أىمية التربية البدنية والرياضية في المدرسة: .6

إف ممارسة التربية البدنية والرياضية  تساعد عمى تحسيف األداء  الجسماني لمتمميذ 
كسابو لمميارات األساسية وزيادة قدرتو الجسمانية كما أنيا تساعد عمى تحسيف  وا 

 .الجياز الوظيفي
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إف الخبرات األساسية لممارسة األنشطة الرياضية تمد التمميذ بالمتعة مف خالؿ 
في التمرينات والمسابقات التي تتـ مف خالؿ تعاوف التمميذ مع  اةدالمؤ الحركات 

 ...اآلخريف أو منفردا

أما الميارات التي يتـ التدريب عمييا مف خالؿ الدرس بدوف استخداـ أدوات صغيرة 
بسيطة أو باستخداـ األجيزة الكبيرة تؤدي إلى اكتساب الميارات التي تعمؿ عمى شعور 
التمميذ بقوة الحركة. والتربية البدنية والرياضية ىي عممية حيوية في المدارس بمراحميا 

 ر أساسي في تنمية المياقة البدنية لمتمميذالمختمفة وليا دو 

ومف ىذا المنطؽ فإف الدفاع عف فكرة زيادة حصص التربية البدنية والرياضية ىو أمر 
مشروع وىاـ لتأسيس حياة صحيحة وسميمة لمتالميذ ومنحيـ الفرصة لممارسة كافة 

االندماج في األنشطة الرياضية، إف التالميذ ذوي الميارات العالية ليـ القدرة عمى 
عدـ قدرتيـ عمى عقد صدقات مع  المجتمع بشكؿ جيد، فبالتالي فإف قدرتيـ أو

زمالئيـ، غالبا ما تتأثر بالميارات الخاصة ليـ ومف الياـ جدا أف تعمؿ عمى إنجاح 
وزيادة خبرات التالميذ في التربية الرياضية، وذلؾ قصد تنمية مياراتيـ الشخصية 

 انتمائيـ اتجاه التربية البدنية والرياضية.وتنمية العمؿ الجماعي، و 

إف وجود برنامج رياضي تعميمي يشمؿ عمى أنشطة تعمؿ عمى إظيار الفروؽ الفردية 
بيف التالميذ وتشجعيـ وىذا أمر ىاـ جدا وعمى ذلؾ فمف غير المفترض أف كؿ 

 (.4، ص6669.عمي أحمد مذكور)    التالميذ يؤدوف الميارات بنفس الكفاءة
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 خصائص التربية البدنية والرياضية: .7

مف الخصائص  ةعدبتتميز التربية البدنية والرياضية مف غيرىا مف النظـ التربوية 
  : .أىميا

 تعتمد عمى المعب بشكؿ رئيسي لألنشطة.ػػ 

تعتمد عمى التنوع في األنشطة مما يساعد عمى مصادفة جميع أنواع الفروؽ لدى ػػ 
 التالميذ.

ترتبط بالرياضة فإنيا تزود الشباب بحركة ثقافية معرفية تساعدىـ عمى إحراز مكانة ػػ 
 اجتماعية.

كما أف الخصاؿ المتصمة بالمعايير واألخالؽ واآلداب، يتـ اكتسابيا غالبا بطرؽ غير  ػػ
 1987 ويست بوتشرمباشرة وفي ظروؼ ديناميكية بعيدة عف التمقيف، ولقد أوردت 

ربوية التي يمكف أف تعبر بوضوح عف طبيعة العالقات بيف التربية بعض اإلسيامات الت
 البدنية والرياضية والنظاـ التربوي، منيا: 

 تساىـ التربية البدنية والرياضية في التحصيؿ المدرسي.ػػ 

 لمنشاط الحركي صمة قوية بالعمميات العقمية العميا.ػػ 

 إلنساف.تساىـ التربية البدنية والرياضية في فيـ جسـ اػػ 

 ة الفرد نحو أىداؼ نافعة ومفيدة.اتوجو التربية البدنية والرياضية حيػػ 
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االتجاه االيجابي  البدنية والرياضية في تأكيد الذات وتقدير النفس في التربية تساىـػػ 
 نحو النشاط البدني بشكؿ عاـ.

تأكيد عمييا وتعمؿ تساىـ التربية البدنية والرياضية في تنمية االعتبارات اإلنسانية والػػ 
 عمى تنمية قيمة التعاوف.

تساىـ في تنمية الميارات الحركية النافعة سواء في الرياضية أو غيرىا، بما أنيا تفيد ػػ 
 في الترويح في أوقات الفراغ. 

 :والرياضية البدنية التربية حصة صفات .8

 :وأىميا نجاحيا أجؿ مف توفرىا يجب شروط والرياضية البدنية التربية لحصة

 .تحقيقو عمى يعمؿ وواضح معروؼ ىدؼ لمحصة يكوف أفػػ  

 مراعاة لمعب، مساحة )نظافة، في ويتمثؿ الصحية العوامؿ مع الدرس يتماشى أفػػ 
 العمرية(. وفتراتيـ التالميذ قدرات مراعاة المناخية، العوامؿ

 لسف ومناسبة الشيقة النشاط حيث )أوجو مف التربوي النفسي بالجانب ػػ االىتماـ
 القتالية(. والمنافسة،الروح التعاوف المقدـ، النشاط بسف التالميذ دراسة التالميذ

 .واألخالقية االجتماعية السموكية القيـ مراعاةػػ 

 .واألدوات األجيزة وتوفر المساحة حيث مف الدراسة إمكانيات مع النشاط يتناسب أفػػ 

 :الدرس تنفيذ عند التالية النقاط مراعاة يجبػػ 
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 .لمتالميذ وجذابا منشطا الدرس مف األوؿ الجزء يكوف أف -أ     

 .الدرس مف الوقت إضاعة عدـ -ب    

 .بالضوابط وااللتزاـ والطاعة النظاـ يسود أف -ت    

  .الدرس في مؤثرا عامال المدرس شخصية تكوف أف -ث    

 .والشدة الجيد في ومتصاعدة ومرتبطة متسمسمة الدرس أجزاء تكوف أف -ج    

 .الجسـ أجزاء جميع والفعاليات النشاطات تشمؿ أف -ح    

   وجبوري عدناف)  مخصصة أماكف في وحفظيا واألدوات باألجيزة العناية -خ    
 ((.626،624) ص1988

  :والرياضية  البدينة التربية حصة أىداف .9

 وواجبات أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ تربوية عممية والرياضية البدنية التربية حصة تعتبر
 طابع تحمؿ مرفوعة، كشعارات ليا ننظر أف يجب وال المدرسة مستوى عمى البرامج،
 التعميمية لمسياسة بيا المخططوف يسترشد ركيزة كأىـ بؿ فقط، اإلعالـ أو الدعاية
 :األىداؼ ىذه أىـ ومف تحقيقيا عمى نعمؿ والتربوية

 .مف أي مجاؿ مف المجاالت مجاؿ أي في التعميمي التربوي لمعمؿ األسمى اليدؼ ػػ

 .لمفرد الشاممة التربية األقؿ عمى أو ومتزنة متكاممة شخصية تكويفػػ 

كساب البدنية وبالصفات الجسـ ألجيزة الوظيفية بالكفاءة االرتقاءػػ   الحركية ميارات وا 
 .والصحية الرياضية المعارؼ واكتساب الرياضية والقدرات
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 الرياضي واالتجاىات والميوؿ والتعاوف الجماعي العمؿ حب والشباب األطفاؿ إكساب ػػ
 مف العديد واكتسابيـ التربوية األىداؼ إطار وفي البدنية التربية نحو اإليجابية،
 كالنظاـ، شخصياتيـ تكويف في يساىـ التي( وخمقية إرادية) اإليجابية النفسية السمات
 .النفس عمى االعتماد الشجاعة، الطاعة

 النشاط ممارسة أثناء الواعي التفكير طريؽ عف العقمية القدرات التالميذ إكسابػػ 
 .البدنية لمتمرينات اإلبتكاري األداء طريؽ عف الجماعية والقدرات الرياضي

 :والرياضية البدنية التربية حصة محتوى.11

 أو تشكيميا وطريقة الحصة محتويات إخبتار في الرياضي المربي نجاح أف شؾ ال
 معينة أىداؼ تحقيؽ عمى نعمؿ التي اليامة العوامؿ مف تعد إخراجيا، أو تدريسيا
 المحتوى )اليدؼ،  :تتضمف وحدة عمى أنيا التدريس عممية عمى النظر وينبغي

 يؤثر منيـ واحد كؿ الثالثة، بيذه العوامؿ وثيقا ارتباطا ككؿ الدرس ويرتبط والطريقة(
 تاـ إتفاؽ يوجد ال اآلف وحتى المرجوة األىداؼ لتحقيؽ ويسعى بو ويتأثر اآلخر في

 مف مركبة مجموعة أنو عمى والرياضية، البدنية التربية درس محتوى مفيوـ حوؿ
 .والسموؾ والمعمومات المعارؼ مف نضاـ اآلخر أنيا البعض ويرى البدنية، التمرينات

 يسيؿ لكي المناسبة الطريقة مع الجيدة واألىداؼ المحتوى اختيار المدرس عمى وينبغي
 التربية درس محتوى أف المختصيف بعض ويثير المرجوة األىداؼ إلى الوصوؿ لو

 :التالية المكونات يتضمف والرياضية البدنية

 الرياضية، األلعاب، المسابقات واألنشطة التمرينات )حركية مف مركبة مجموعة ػػ
 والمنافسات(.
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 .السنوي السموؾ أساليب تناسب التي واالتجاىات القيـ مف مركبة مجموعةػػ  

 المعارؼ التالميذ تكسب التي والحقائؽ والمعايير المفاىيـ مف مركبة مجموعةػػ 
 (( .66ػػ 67، ص )1998    محمد عنايات) والمعمومات

 

 :والرياضية البدنية التربية حصة تحضير .11

 ويكوف الحصة تخطيط في النيائية الخطوة والرياضية البدنية التربية حصة تحضير يعد
 ال وىو التالي الدرس بتحضير االىتماـ يجب كما الجزئية، الخطة عمى مبني ىذا

 امممّ  يكوف أف المدرس فعمى تـ ومف األكاديمية الدروس باقي تحضير عف يختمؼ
  :يمي ما مراعاة يجب الحصة تحضير وعند تدريسيا وأساليب وطرؽ لممادة كافيا إلماما

 .بدقة الحصة ىدؼ تحديدػػ 

 .التربوية واإلجراءات الحصة عميو تحتوي الذي العمؿ حجـ وتقسيـ المادة اختيارػػ 

 مع وربطيا والتربية لمتعميـ المستخدمة والطرؽ المدروسة لإلمكانيات شاممة دراسةػػ 
 .الحصة

 .توفرىا عدـ حالة في البديمة الحموؿ ووضع المسيرة واألجيزة اإلمكانيات مراعاةػػ 

 ليا ومميدا قبؿ مف درس ما عمى اعتمادا الميارات تسمؿ في المنطقي الترتيب مراعاةػػ 
 .قادـ وىو

 البدني النمو عمى التأثير ذات المنسجمة واأللعاب التمرينات عمى الحصة احتواءػػ 
 .لمتالميذ والقواـ

 .الحصة مف جزء لكؿ المناسبة التشكيمية والتنظيمات الزمني التخطيطػػ 
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 .المعب في رغباتيـ ويشبعوف التالميذ لجميع شاممة الحصة إفػػ 

 .والجزئية والسنوية العمرية لممرحمة الموضوعة الخطة في المدرس يمتـز أفػػ 

 عنايات)  .الدرس محتوى عمى العمؿ حجـ أي العمؿ تقييـ مع مسبقا الحصة إعدادػػ 
 ((96،62)ص . فرج أحمد محمد

 :والرياضية البدنية التربية حصةإخراج  .12

 البدنية التربية في الحصة إخراج حوؿ النظر وجيات واختمفت اآلراء تضاربت لقد
 جزء: أقساـ ثالثة إلى تقسمو الشرقية أوروبا ودوؿ السوفياتي فاالتحاد والرياضية
 .ختامي وجزء رئيسي جزء تمييدي

 نشاط تمرينات، مقدمة،: أقساـ أربع إلى فتقسمو المتحدة الواليات الغربية الدوؿ في أما
 . ختامي وجزء تطبيقي

 ختامي جزء رئيسي، جزء تمييدي، جزء: أجزاء إلى ثالثة مقسـ فيو الجزائر في أما
 ومف الختامي والجزء التمييدي لمجزء بالنسبة النظر وجيات ونورد ىنا ثالث مف

 وثيقا، ارتباطا البعض، ببعضيا ترتبط وىي وتربوية نفسية فسيولوجية نظر وجيات
 في أما لمعمؿ، كاالستعداد الدرس بداية في التدفئة أف ترى الفسيولوجية النظر فوجية
 الجزء في أوال فيتطمب النفسية النظر وجية ومف لمتيدئة فيكوف الختامي الجزء

 التركيز يجب الختامي الجزء وفي الحركة في والرغبة واالىتماـ البيجة إيقاظ التمييدي
 التمييدي الجزء في البدء مراعاة يحب التربوية الوجية ومف عاطفية تكوفأف  عمى

 .تربوية بموازنة ييتـ الختاـ وفي يميو الذي لألداء كأساس حقيقية تربوية بمواقؼ



  حصة التربية البدنية و الرياضية                                                الفصل األول 

 

26 
 

 الرئيسية: الخطة أقسام.1.12

 : ىي رئيسية أقساـ ثالثة إلى والرياضية البدنية التربية حصة خطة تنقسـ

 :التمييدي الجزء .1.1.12

 أىداؼ )موقؼ ثالث والرياضية البدنية التربية لحصة التمييدي الجزء يحقؽ أف يجب 
 لمتماريف(. االستعداد إيقاظ بدني، إعداد تربوي،

 في النظاـ المختمفة، األوقات مراعاة مع الحصة أوؿ في مناسبة تربوية موافقة خمؽػػ 
 حينو، في الدرس يبدأ الغيابات، أخذ المالبس، حجرة في النظاـ المالبس، تغيير

 الحفاظ الخواتـ، السالسؿ، الساعات، نزع النظافة(،) الرياضية المالبس عمى التفتيش
 .النظامية التشكيالت عمى

، عضالتالالدموية،  الدورة في ليؤثر بالتدفئة يسمى ما طريؽ عف البدني اإلعدادػػ 
 بالتدفئة واالىتماـ الغذائي التمثيؿ البيوكيميائية العمميات العصبية، المجموعة األربطة

 في يراعي واألقوى، األصعب العمؿ مستوى رفع عمى الالعب ويساعد اإلصابات يمنع
 في التالميذ جميع يتصرؼ أف اإلمكانيات توفر عمى بناءا تدريجيا، الحمؿ زيادة التدفئة
 أثناء الخطأ بإصالح ويقـو قصيرة تعميمية نقاطا يعطى أف المدرس وعمى الوقت نفس

 اختيار ويجب الطويؿ ويتجنب الشرح الكبيرة الراحة فترات تجنب يمكف حتى التمريف،
 مع الحمؿ زيادة إلى تؤدى ال والتي معقدة، والغير السيمة واأللعاب والحركات التماريف
 ففي التالميذ، إلى بتاتا الممؿ تدخؿ ال حتى ومتنوعة متعددة بأشكاؿ تنفيذىا مراعاة
 في مائؿ،الجري خط منعرج، صفا،خط بدائرة، شكمو،الجري تبديؿ يكفي مثال الجري
                                                                                                                                 .موانع قاطرة صفيف،
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 تسخيف تماريف االرتخاء، تماريف البدنية )خاصة والحركات الصغيرة األلعاب تعد   
 وينوع يغير أف المدرس عمى الدرس ويجب مف الجزء ليذا جدا العضالت( مناسبة

 يتناسب أف يجب كما لمجنسيف، بالنسبة الصعوبة متدرجة تكوف وأف التمرينات في دائما
 إلى انتقاؿ مباشرة يمكف حيث الدرس، في الممارس النشاط نوع مع التمييدي الجزء
 األساسي(. )الجزء الدرس مف الثاني الجزء تدريس

 مستوى إلى والوصوؿ لمتعمـ االستعداد عمى الدرس بداية في التالميذ حث يجب 
 ومميزا شيقا يكوف شرحا لمتالميذ، الدرس مف اليدؼ بتوضيح إال ىذا يأتي وال أفضؿ
 .التالميذ مف اليدؼ يناسب أف مراعاة مع لمعمؿ ورغبتيـ اىتماميـ ليوقظ

 : الرئيسي الجزء.2.1.12

 التربية درس مف والمطموبة الموضوعة واألىداؼ الواجبات جميع تتحقؽ الجزء ىذا في
 تنمية مثؿ األساسية، األمور الجزء ىذا يتضمف أف يجب لذلؾ والرياضية، البدنية

 وتوصيؿ والخططية الفنية النواحي المداومة...( تعمـ السرعة، )القوة، البدنية الصفات
 طريؽ عف الحركية الميارات تعميـ يوافؽ والذي الجيدة والعادات الرياضة واكتساب
 عمى الواقع العمؿ يغير مف وأف مرنا يكوف أف األستاذ عمى ويجب واإلرشاد النصح
 في يراعي أف ويجب واألدوات المعب أماكف استخداـ في المختمفة الجسـ أجزاء

 .المرسومة األساسية الحصة أغراض ويحقؽ الطالب يناسب ما تخطيطو

 : الختامي الجزء .3.1.12

 :التالية األىداؼ والرياضية البدنية التربية لحصة الختامي الجزء يحقؽ أف يجب



  حصة التربية البدنية و الرياضية                                                الفصل األول 

 

28 
 

 استخداـ بفضؿ الشدة، عالي حمؿ إلى أخرى مرة والوصوؿ عمى تيدئة الجسـ العمؿػػ 
 في المناسبة التتابعات أو بالكرة المعب خالؿ مف وخاصة المناسبة األلعاب الصغيرة
 األلعاب طريؽ عف ذلؾ إلى الوصوؿ أيضا الممكف مف أنو عمى تيدئة الجسـ،

 . قصيرة ارتخاء فترة إتباع مع ومشوقة منشطة تمرينات ثـ المنظمة،

 أو عالي العمؿ كاف سواء البيجة ببعث االىتماـ يجب: الشعور مع الختاـ تناسبػػ 
 تمميذ كؿ لمعرفة السعادة كذلؾ بؿ البيجة، أو الفرحة فقط يعني ال شعور ىذا منخفض
 السيمة والتمرينات الصعبة الحركية الميارات أداء إف إليو، وصؿ الذي لممستوى

 ..بالمعايشة الشعور  إيقاظ عمى يعمؿ المستوى لمتابعة واألساسية

 وتنظيميا األدوات ترتيب يجب الحصة مف االنتياء بعد  :تربوية قيمة ذي ختاـ عمؿػػ 
 قصيرا يكوف أف يجب الذي النيائي المدرس كالـ ذلؾ ويتبع والتركيز اليدوء مراعاة مع

يمنح  وأف التقييـ مف كنوع الحصة في نتائج مف إليو توصؿ ما خالؿ مف يعرض
 ترؾ التالميذ وعمى الدرس ينتيي لممدرس، التحية وبأداء المالحظات ويدلي المجتيد
 .(27 ص .فرج  أحمد محمد )  المالبس لتغيير الممعب
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 :الخاتمة

إف دراسة الجوانب المختمفة لحصة التربية البدنية والرياضية اختمفت أىدافو ومحتوياتو 
براز  وطرؽ إخراجو أو بنائو، تساىؿ حتما في التعميـ األمثؿ لمتالميذ، تربيتيـ وا 

 إمكانيتيـ العقمية والحركية والنفسية.

خالؿ األىداؼ المسطرة السنوية والثالثية ومدى اندماج التالميذ في الحصة  مف
وتعاونيـ مع المدرس ىذا مف جية، ومف جية أخرى قدرتو عمى تسيير الحصة 
وتوصيؿ المعمومات مف خالؿ استغالؿ اإلمكانيات المادية والبشرية لموصوؿ إلى 

 تحقيؽ األىداؼ المسطرة.         
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  تمهيـــــــــــــــــــــــد :

التوافق مصطمح شديد االرتباط بالشخصية في جميع مراحميا ومواقفيا، وىو ما أىمو 
وكذا الصحة  الى أن يكون أحد المفاىيم األكثر انتشارا وشيوعا في عمم النفس،

النفسية. وقد تضاعفت أىميتو في ىذا العصر الذي ازدادت فيو الحاجة إلى األمن 
 .واالستقرار النفسي واالجتماعي

وقد اتخذ الميتمون في دارسة التوافق جوانب متعددة في سبيل تحديد ىذا المفيوم  
فرد نفسو ويجمعون بأنو عممية تفاعل ديناميكي مستمر بين قطبين أساسين أحدىما ال

والثاني البيئة المادية و االجتماعية، أي يسعى الفرد إلى إشباع حاجتو البيولوجية 
والسيكولوجية وتحقيق مختمف مطالبو، متبعا في ذلك وسائل مالئمة لذاتو ولمجماعة 

ونظرا لكون التوافق دليل عمى تمتع اإلنسان بالصحة النفسية  .التي يعيش بين أفرادىا
ا الفصل الى أبعاد التوافق االجتماعي و مختمف خصائصو الجيدة خصصنا ىذ
 .والعوامل المؤثرة فيو
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ىناك مفاىيم وتعاريف عديدة لمتوافق االجتماعي ولذا  تعريف التوافق االجتماعي: .1
يعرف الباحث مصطفى فيمي التوافق االجتماعي بأنو  :  سوف نستعرض أىميا

 يخشاىا و االحتكاك والشعور واالضطياد""قدرة الفرد عمى أن يعقد صالت ال 

ويعرفو أحمد عزت راجح بأنو حالة من التواؤم واالنسجام بين الفرد وبيئتو ، ويبدو في 
بيذا المطمب البيئة المادية قدرة الفرد عمى إرضاء أغمب حاجياتو وتصرفاتو مرضيا 

 (.36،ص  2861واالجتماعية )راجح، 

عي أو التوافق مع البيئة االجتماعية أو الوسط ىناك من يرى أن التوافق االجتما 
  .االجتماعي يعني قدرة الفرد عمى التكيف مع البيئة الخارجية، المادية واالجتماعية

والمقصود بالبيئة المادية كل ما يحيط بالفرد من عوامل وظروف طبيعية ومادية مثل  
 وسائل المواصالت، األجيزة وآالت.

شمل العالقات باآلخرين في إطار التعامل اإلنساني، األلفة أما البيئة االجتماعية فت
الثقافة، التبادل الفكري، المعايير االجتماعية، القيم، العادات واألىداف العامة والمصالح 

  .اإلنسانية المشتركة....الخ

ىذه المتغيرات الفردية والشخصية واالجتماعية العامة تضطرب تماما عند الشخص 
 ( .117،ص  1008العدواني )جمال أبو دلو، 

التوافق عمى أنو االتزان  heysenck et arnold.w حيث يفسر "إيزنك " و أرنولد 
ال، االجتماعي خالل عالقة منسجمة بين الفرد وبيئتو االجتماعية )مايسة أحمد الني

 (237.ص1001
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يمكننا القول أن التوافق االجتماعي عممية تكيف أو توافق الفرد مع البيئة االجتماعية،  
من خالل كل ما سبق من  وحسن اندماجو فييا وتمبية لمتطمباتيا أو خضوعو لظروفيا

 تعريفات يمكن أن نستخمص أن9                

مة بين الفرد وبيئتو االجتماعية، أين التوافق االجتماعي ىو عممية منسجمة ومتفاع 
يستطيع ىذا األخير التوفيق بين إشباع حاجة الذاتية وفق متطمبات العالم الخارجي، 
وبالتالي تحقيق االتزان واالستقرار في عالقاتو وشعوره باألمن، مع التزامو بمختمف 

  . معايير التي يفرضيا المجتمع

التوافق االجتماعي يجب األخذ بعين االعتبار  لتحقيق : معايير التوافق االجتماعي.2
 : المعايير التالية

أن يتقبل الفرد اآلخرين كما يتقبل ذاتو، وأن يضع نفسو في مكان اآلخرين، بمعنى  - 
 . أن يكون قاد ار عمى التفكير والشعور والتصرف بنفس الطريقة التي يعمقيا اآلخرون

تغاضيا عن نقاط ضعفيم ومساوئيم وأن أن يكون الفرد متسامحا مع اآلخرين، م - 
 "يمد يد المساعدة إلى أولئك الذين يحتاجون المساعدة، كما فسرت الباحثة "ىيرلوك

harlock عن الباحثة "برانديت " brandt  بأن األشخاص القابمين لذاتيم أحرار في أن
ن عمى يكونوا ىم أنفسيم مدركين إلمكاناتيم وقدراتيم عمى التطور ومساعدة اآلخري

 . تحقيق ذاتيم

نجاح الفرد في إقامة عالقات اجتماعية سوية مع اآلخرين يتيح لو أن يشارك بحرية  - 
في أنشطة الجماعة ، كما يتطمب منو أن يسخر ميارتو امكاناتو لصالح الجماعة ، 
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نما سيكون قادرا عمى أن يحيط من قدرة نفسو في مواقف معينة وفي المقابل سيحظى  وا 
  . ماعة واحتراميا كما أنو سيستفيد من نتائج ميارات وأنشطة األفراد اآلخرينلقبول الج

أن تكون أىداف الفرد متماشية مع أىداف الجماعة، فإذا كانت أىداف الجماعة تقوم  -
أساسا عمى احترام اآلخرين، بمعنى أن األىداف الشخصية يجب أن ال تتعارض مع 

  .أو تضارب بين أىداف الفرد وأىداف الجماعةاليدف اإلنساني كبير وال يوجد تناقض 

شعور الفرد بالمسؤولية االجتماعية بين أفراد الجماعة و اآلخرين9 ويقصد بذلك  - 
التعاون والتشاور معيم في حل أو مناقشة ما يواجيو من مشكالت اجتماعيو أو 
الفرد  تنظيميو تخص أمور الجماعة وتنظيم حياتيم وأعماليم ، وكذلك ضرورة احترام

.  باىي مشاعرىم )حسين أحمد حشمت ومصطفى آلراء اآلخرين والمحافظة عمى
 ( 45.47،ص 1006

مما سبق يتضح أن قدرة الفرد عمى التوافق االجتماعي تكمن في ميمو إلى مسايرة 
 . الجماعة واإلحساس باأللفة والمودة

رغم أن ىدف الفرد في الحياة ىو تحقيق التوافق  :العوامل التي تعيق التوافق االجتماعي.3
واالتزان إال أن ىناك عقبات تحول دون تحقيق ذلك، قد تعود إلى خاصية في الفرد 

 .ذاتو تعيق توافقو االجتماعي، وقد تعود إلى البيئة التي يعيش فييا

إن الفرد في مراحل حياتو يتعرض إلى عوائق  العقبات الخاصة بالقدرات الفردية: .1.3
مختمفة، سواء كان عائق عضوي كنقص السمع، البصر أو ضعف في الصحة 

وقصور عضوي، أو يكون عائق عقمي كانخفاض الذكاء وبالتالي نقص في االداء 
واالستعداد، وقد يكون العائق نفسي كالقمق، التعب، عدم الثقة والقدرة عمى إقامة 
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آلخرين وشعوره بعدم الرضا عن نفسو وال يستطيع الدفاع عنيا كما عالقات مع ا
 . يظير في عدم قدرتو عمى إقامة عالقة طيبة مع األسرة

باإلضافة إلى العقبات السابقة التي يواجييا الفرد، ىناك البيئة  العقبات االجتماعية:.2.3
من شأنيا التقميل من  االجتماعية التي تحول دون تحقيق الفرد لتوافقو االجتماعي، التي

الميارة لدى الفرد كالعادات السيئة والصراعات االنفعالية التي تسببيا األسرة من خالل 
كما تظير في عدم قدرة الفرد عمى اكتساب الميارات االجتماعية،  . المعاممة السيئة

 .وتقبمو عادات وتقاليد المجتمع و عدم االمتثال لبعض التقاليد األسرية الخاصة

ونستخمص مما سبق أن ىذه العقبات تبقى تعيق التوافق االجتماعي لمفرد وما عميو   
 . سوى تجاوزىا أو التأقمم معيا لموصول إلى الشعور بالرضا

 نبذة تاريخية حول مصطمح التوافق :.4

ومفيوم التوافق  التوافق مصطمح يعنى التآلف والتقارب ، فيو نقيض التخالف والتنافر، 
مستمد من مصطمح التكيف الذي استخدم في عمم األحياء، والذي زادت أىميتو بعد 

( ،إذ يعتبر ىذا المصطمح حجر 2748لمتطور سنة ) Darwn "ظيور نظرية "دارون
الزاوية في نظريتو. ويشير مصطمح التكيف في عمم األحياء إلى البناء البيولوجي 

قاء األجناس ، فالخواص البيولوجية التي تتوافر في الكائن والعمميات التي تساىم في ب
الحي ال يمكن أن تساعد الكائن عمى البقاء واالستمرار إال إذا توفر ما يساعد عمى 

 (.138ص .1001بقائيا واستمرارىا )مايسة أحمد النيال ، 

حي يتضح مما سبق أن التكيف من جية نظر عمم األحياء ، يركز عمى قدرة الكائن ال 
عمى التالؤم مع الظروف البيئية وىذا يتطمب منو مواجية أي تغيير في البيئة بتغيرات 
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ذاتية وأخرى بيئية واستفاد عمماء النفس من المفيوم البيولوجي لمتكيف واستخدموه في 
المجال النفسي بمصطمح التوافق ، حيث أنو من الطبيعي أن ينصب اىتمام عمماء 

عي والنفسي لمفرد إذ يفسر السموك اإلنساني بواصفة توافقات النفس عمى البقاء االجتما
مع مطالب الحياة وضغوطيا ، وىذه المطالب ىي نفسية اجتماعية بحد ذاتيا ويتضح 
في صورة عالقات متبادلة بين الفرد واآلخرين ، وتؤثر بدورىا في التكوين السيكولوجي 

 ( .221 .ص 1002لمفرد )صابرة محمد عمي،

لباحثون بيذا الموضوع بغية التميز بين مصطمحي التكيف والتوافق وأشاروا لقد أىتم ا 
إلى أن التكيف يعني السموك الذي يجعل الكائن الحي في نشاطو لممارسة الحياة في 
محيطو الفيزيقي واالجتماعي ، بينما يشير مصطمح التوافق إلى الجانب النفسي من 

 ب الحياة .نشاط اإلنسان وسعيو لمتعامل المرن مع مطم

من ىنا فالتوافق مفيوم إنساني بحت، أما مفيوم التكيف فيشمل تكيف الكائن الحي   
عامة)اإلنسان ، الحيوان ، النبات( إزاء البيئة التي يعيش فييا ، والبد لمكائن الحي أن 

 (.81،ص  1001يتكيف مع البيئة لكي يتمكن من العيش فييا )أديب الخالدي، 

يتبين مما سبق أن السموك الذي يبديو الفرد يفيم عمى أنو التكيف مع الجوانب المختمفة 
من المتطمبات البيئية الطبيعية ، وأنو توافق لممتطمبات السيكولوجية وكاليما يؤديان 

وظيفة متشابية ، تيدف إلى دراسة وفيم السموك اإلنساني ،  فالفرد بإمكانو أن يتالءم 
ية الطبيعية ، كما بإمكانو التالؤم مع الظروف االجتماعية والنفسية مع الظروف البيئ

 المحيط بو وذلك بتغير الظروف بما لديو من إمكانيات يتميز بيا الجنس البشري.
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كما نستنتج أن موضوع التوافق قد تناوتمو عموم األحياء والنفس واالجتماع ، بحيث  
أوجو النظر في تعريف التوافق إال أن يقع وسط كل ىذه العموم ، وبالرغم من اختالف 

كل وجية نظر أضافت شيء ما فمن وجية نظر عمم النفس في تكوين عالقة متناسقة 
بين الحاجات الذاتية ومتطمبات البيئة االجتماعية ، وىو القدرة عمى التعديل والتغيير ، 

أىمية  كما أىتم الكثير من المختصين بدراسة سيكولوجية الشخصية بإعطاء التوافق
كبيرة في دراساتيم العممية بحيث اعتبروا التوافق و الشخصية موضوعين متالئمين 

 .ومن الصعب التفريق بينيما

تعددت التعاريف التي قدمت لمتوافق وذلك حسب اىتمام واتجاه   :تعريف التوافـق  .5
  العمماء والباحثين ومن بين أىم التعريفات نجد 9

 ،توافقا )وفق( القوم في األمر،ضد تخالفوا تقاربوا ،تساعدوتوافق لغة : : التوافق

يشير ىذا التعريف إلى أن التوافق عممية مستمرة يسعى من خالليا  :تعريف االجرائي
الفرد إلى إقامة عالقة جيدة وذلك من خالل تغير سموكو تغيرا يتالئم بينو وبين البيئة 

 المحيطة بو

  :تعريف الزاروس- 

يرى أن التوافق عممية مركبة من عنصرين أساسيين ، يمثالن طرفين متصمين أحدىما 
الفرد بدوافعو وحاجاتو وتطمعاتو ، واآلخر البيئة الطبيعية واالجتماعية المحيطة بيذا 

 .الفرد ، وبما ليا من ضوابط ومواصفات ، وما تشتمل عميو من عوائق وروادع 
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 ( :1975ويرى إيزنك وآخرون )-

ويرى ايزنك بأن التوافق ىو حالة يتم فييا إشباع الفرد من جانب ومطالب البيئة من  
جانب آخر إشباعاتيا ، وىي تعني االتساق بين الفرد واليدف والبيئة االجتماعية )عبد 

 (64،ص  1002الحميد محمد الشاذلي، 

  :9 فيعرف التوافق أنومصطفى فهمي أما- 

لتي ييدف فييا الشخص إلى تغير سموكو إلحداث عالقة العممية الدينامية المستمرة ا«
 »أكثر تالؤما بينو وبين بيئتو أي القدرة عمى بناء عالقات مرضية بين المرء وبيئتو

 ( .12،ص  2868مصطفى فيمي، (

وفي األخير نستخمص من التعاريف السابقة أن التوافق ىو عممية تعديل وتغيير الفرد   
ة، بحيث يكون ىذا الفرد قاد ار عمى تحقيق توافقو لسموكو وفق متطمبات البيئ

 الشخصي واالجتماعي وبالتالي الشعور بالرضا .

كما نستنتج أن ىناك اتفاق في مجمل ىذه التعريفات، ويبدو ىذا االتفاق في أن    
التوافق يشمل عنصرين أساسيين ىما9 التوافق مع الذات والتوافق مع المحيط أو البيئة. 

في شكمو العام فيتمثل في قدرة الفرد عمى التوازن واالستقرار مع ذاتو وبين  أما التوافق
 البيئة التي يعيش فييا .

 9 (ىناك ثالث اتجاىات لمتوافق 2884وحسب عبد الحميد عبد المطيف )  

 االتجاه الفردي والشخصي .  - 

 .االتجاه الجمعي أو االجتماعي -
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 يشمل الشخصي + االجتماعي . االتجاه التكاممي )العام( - 

و يمكن أن نستخمص أن التوافق يجمع ثالثة اتجاىات، وحتى يصل الفرد إلى    
تحقيقو يجب الجمع بين ىذه االتجاىات، بمعنى تحقيق التوافق الشخصي، وذلك عن 
طريق إشباع الفرد لدوافعو، ثم تحقيق التوافق االجتماعي عن طريق إرضاء الجماعة 

 .عايير المجتمع وفي األخير الجمع بين رغباتو ومجتمعووالسعي وفق م

 مؤشـرات التوافق: .6

 9 يمكن حصر مؤشرات التوافق فيما يمي 

يتميز بين أشخاص يقبمون عمى الحياة بكل ما فييا من أفراح،  النظـرة الواقعيـة لمحياة:-أ
 متفائمين ومقبمين عمى الحياة بسعادة.  وىم واقعيون في تعامميم مع اآلخرين،

 ويشير ىذا التوافق ىؤالء األشخاص في المجال االجتماعي الذي ينخرطون فيو

لكل فرد طموح والشخص المتوافق تكون طموحاتو المشروعة  مستوى طموح الفرد:-ب
 عادة في مستوى إما كانت الحقيقية ويسعى إلى تحقيق من خالل دافع االنجاز

كي يتوافق الفرد مع نفسو ومع اآلخرين فإن أحد  بإشباع حاجات نفسية : اإلحساس-ج
مؤشرات ذلك يحسن بأن جميع حاجاتو النفسية األولية والمكتسبة مشبعة )الطعام، 

الشراب والجنس( بطريقة شرعية وكل ما يتعمق بحاجاتو البيولوجيا والفزيولوجيا كاألمن 
 و إحساسو بأنو محبوب من اآلخرين

 9ومن أىم السمات التي تشير الى التوافق ىي  ر مجموعة من سمات الشخصية:تواف-د
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أىم السمات التي تميز الشخص المتوافق تتمثل في قدرتو عمى  الثبوت االنفعالي:- 
تناول األمور بالصبر وتحكم في انفعاالتو المختمفة )الغضب، الخوف، الغيرة، 

 .وىي سمة مكتسبة من خالل عممية التنشئة االجتماعية الكراىية(

يتصف الفرد بقدرتو الفائقة عمى تحميل وفرز االيجابيات من السمبيات  اتساع األفق: -
  .كذلك يتسم بالمرونة و التفكير العممي والقدرة عمى تفسير الظواىر وفيم قوانينيا

، فإن كان مفيوم الذات عنده يشير إلى توافق الفرد ومن عدم توافقو مفهوم الذات:-
  .يتطابق مع واقعو كما يدركو اآلخرون يكون متوافق

المقصودة بيذه السمة أن يحسن الفرد بمسؤولية إزاء اآلخرين  المسؤولية االجتماعية:- 
 ازاء المجتمع وعاداتو ومفاىيمو

خاذ أن يكون الشخص متوازنا في تصرفاتو، أي بعيدا عن التطرف في ات المرونة: -  
قراراتو وفي الحكم عمى األمور، والبعد عن التصرف يجعل الشخص مسايرا ومغايرا 

حيث يساير اآلخرين في بعض المواقف التي تتطمب ذلك، وأن يغايرىم إذا رأى وجية 
  . نظر أخرى واالبتعاد عن االعتمادية واالستقاللية

يممك الشخص مجموعة من االتجاىات التي تسير   :االتجاهات االجتماعية االيجابية-
حياتو، فالتوافق مع االتجاىات التي تبنى المجتمع مثل احترام العمل، تقدير المسؤولية، 
أداء الواجب والوالء لمقيم والتقاليد السائدة في المجتمع ، كل ىذه االتجاىات تشير إلى 

  . الشخص المتوافق
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يتمثل في امتالك الشخص المتوافق لمقيم عمى سبيل  :مجموعة من القيم )نسق قيمي (ر.
)صالح حسين الداىري، المثال قيم إنسانية )حب الناس والتعاطف، الرحمة، الشجاعة(. 

  (.50-45، ص  1004

من خالل ما سبق نستنتج أن تمتع الفرد بيذه السمات يدل عمى توافقو االيجابي سواء 
مع ذاتو عن طريق اإلحساس بالمسؤولية وقدرتو عمى مواجية مختمف المواقف، أو مع 

 .المجتمع الذي يعيش فيو عن طريق احترامو لمعادات والتقاليد والقوانين السائدة فيو

االت الحياة، ففييا مواقف تشير السموك، والتي تبرز عمى تتعدد مج : أبعاد التوافق.7
  . مستويات مختمفة نجد منيا المستوى البيولوجي ، االجتماعي و السيكولوجي

يشترك الباحث "لورانس" مع الباحث "شبين" في القول أن  : البعد البيولوجي.1.7
لمظروف المتغيرة  الكائنات الحية تميل إلى أن تغير من أوجو نشاطيا في استجاباتيا

في بيئاتيا، أي تغير الظروف ينبغي أن يقابمو تغيير وتعديل في السموك، و أنو ينبغي 
عمى الكائن الحي أن يجد طريق ا جديدة إلشباع رغباتو، فالتوافق ىو عممية تتسم 

بالمرونة مع الظروف المتغيرة، أي أن ىناك إدراك لطبيعة العالقة الدينامكية المستمرة 
 (33. 21ص ، 1002لفرد والبيئة )سيير كامل أحمد،بين ا

يقصد بو قدرة الفرد عمى التوفيق بين دوافعو المتصارعة، أي   : البعد السيكولوجي .2.7
القدرة عمى حسم ىذه الصراعات والتحكم فييا بصورة مرضية والقدرة عمى حل المشاكل 

  :بصفة إيجابية. وتتمثل في

 د عمى توجيو سموكو وتحمل المسؤوليةقدرة الفر  االعتماد عمى النفس:-أ 
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شعور الفرد بتقدير اآلخرين لو، وأنو يرونو قادرا عمى  9 اإلحساس بالقيمة الذاتية-ب 
  . تحقيق النجاح وشعوره بأنو قادرا عمى القيام بما يقوم بو

الفرد بأنو قادرا عمى توجيو وأنو يستطيع أن يضع  شعور الشعور بالحرية الذاتية:-ج
  .خطط مستقبمية

أي يتمتع بحب أسرتو ، ويشعر بأنو  9الشعور باالنتماء والخمو من األغراض العصابية-د
مرغوب وال يشكو من األعراض والمظاىر التي تشير إلى االنحراف النفسي كعدم 

ف المستمر والبكاء، فالمستوى القدرة عمى النوم بسبب االحالم المزعجة أو الخو 
السيكولوجي ينظر إلى التوافق عمى أنو قدرة الفرد عمى توجيو وتحمل مسؤوليتو 

بالقيمة الذاتية ومكانتو وقدرتو عمى التوفيق بين دوافعو وحل المشاكل التي  واإلحساس
 يمكن أن يتعرض فييا االعتماد عمى نفسو

أن التوافق عمى المستوى االجتماعي ىو أسموب  يرى "روس"  :البعد االجتماعي .3.7
الفرد في مقابمتو لظروف الحياة وحل مشاكمو، لذلك ينبغي أن تكون أساليب الفرد أكثر 
مرونة مع قابمية شديدة لمتشكيل والتوليد، أي أن التوافق عممية يشترك في تكوينيا كل 

سرعة التوافق بين األفراد من عناصر البيئة والتنشئة االجتماعية و أن ىناك فروق في 
 ((17 – 12)ص،  2878عباس محمود عوض ، (راجع إلى الفروق الفردية والثقافية 

نستخمص مما سبق أن كل مستوى لو أىمية لتحقيق التوافق االيجابي والكامل، وأن   
كل مستوى يكمل األخر، حيث أن الفرد يولد وىو مزود بأعضاء متخصصة لكل مثير 

ستعدادات النفسية واالجتماعية، وما عميو إال االعتماد عمى نفسو ومجموعة من اال
  لتوجيييا وتحمل مسؤولياتو، وذلك بدون إىمال دور األسرة والمجتمع في ىذه السموكات
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يعتبر البعد النظري لتفسير أي ظاىرة عممية، األساس في   :النظريات المفسرة لمتوافق .8
وألىميتو الكبيرة يعد من المواضيع الحديثة في البحوث  كل البحوث وموضوع التوافق،

النفسية، وذلك لما لو من عالقة مباشرة بحياة الفرد، وخاصة المراىق ومن أىم 
  : النظريات التي فسرت التوافق نجد

من مؤسسييا الباحثان "داروين" و"منل  biogical Theory  9 البيولوجية النظرية.1.8
ز ىذه النظرية عمى النواحي البيولوجية لمتوافق، حيث ترى أن كالمان وجالتون"، ترتك

كل أشكال سوء التوافق تعود إلى أمراض تصيب أنسجة الجسم والمخ، وتحدث ىذه 
األمراض منيا المورثة و منيا المكتسبة خالل مراحل حياة الفرد من إصابات ، ناتجة 

رابات نفسية التي عن مؤثرات من المحيط ، أو تعود إلى اضطرابات جسمية اضط
 تؤثر عمى التوازن اليرموني لمفرد نتيجة تعرضو لمضغوطات .

و يرى أصحاب ىذه النظرية أن عممية التوافق تعتمد عمى الصحة النفسية، وبالتالي    
ويقصد  التوافق التام لمفرد )التوافق الجسمي( أي سالمة وظائف الجسم المختمفة ،

بالتوافق في ظل ىذه النظرية انسجام نشاط وظائف الجسم فيما بينيا، أما سوء التوافق 
فيو اختالف التوازن اليرموني أو نشاط أو وظيفة من وظائف الجسم )أبو رياش، 

 (222،ص  1007

و يرى أن من أبرز رو اد  :psyco-analyses theory :النفسي التحميل نظرية .2.8
نجد عممية التوافق لدى الفرد غالبا ما تكون   " freud " "الباحث "فرويدىذه النظرية 

سموكاتيم ، فالشخص  ال شعورية بحكم أن األفراد ال يعون األسباب الحقيقية لكثير من
المتوافق ىو الشخص الذي يستطيع إتباع المتطمبات الضرورية بوسائل مقبولة )عبد 

 (  60،ص  1002الحميد محمد أشاذلي، 
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يتمثل التوافق لدى السموكيين في  :behaviorismetheoryالسموكية النظرية  .3.8
استجابات مكتسبة من خالل الخبرة التي يتعرض ليا الفرد التي تؤىمو لمحصول عمى 
توقعات منطقية، فتكرار إثبات سموك ما من شأنو أن يتحول إلى عادة وعممية توافق 

ال يمكن أن تنمو عن طريق ما " sknner" سكينر" watson" "الشخص لدى "واطسون
يبذلو الجيد الشعوري لمفرد، ولكنيا تتشكل بطريقة آلية عن طريق تمميحات أو إثابات 

 . البيئة

والباحث "مايكل  Bandwra.A "فين أمثال الباحث "آلبرت بندوراأما السموكيين المعرو 
تبعده عن الطبيعة  استبعدوا تفسير توافق أنو يحدث بطريقة آلية MA "goney ماىوني

البشرية واعتبروا أن كثير من الوظائف البشرية تتم والفرد عمى درجة عالية من الوعي 
 .(231ص ، 1001 ، النيال أحمد )مايسة واإلدراك مزاممة ألفكار والمفاىيم االساسية

يتمثل مدخل عمم النفس  psychologie humanistic : نظرية عمم النفس االنساني.4.8
اإلنساني في مساعدة األفراد عمى التوافق، وذلك عن طريق تقبل اآلخرين وشعورىم 
بأنيم أفراد ليم قيمتيم ومنيا البدء في البحث عن ذاتيم والتداول مع أفكار ومشاعر 
كانت مدفونة محاولين الحصول عمى القبول من اآلخرين، وبالتالي تحقيق التوافق 

  .السميم

إلى أن األفراد سيئو التوافق  rogers carl 2842ي ىذا الصدد يشير "كارل روجرز" ف
كثي ار ما يتميزون بعدم االتساق في سموكاتيم، حيث يعرف كارل روجرز بأن "سوء 
التوافق " تمك الحالة التي يحاول الفرد فييا االحتفاظ ببعض الخبرات بعيدا عن اإلدراك 

م قبول الفرد لذاتو دليل عمى سوء توافقو وىذا ما يولد فيو أو الوعي، وفي الواقع أن عد
 (.231، ص 1001مايسة أحمد نيال ، (التوتر 
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كما يؤكد ىذا االتجاه )النفسي اإلنساني( في تفسير عممية التوافق عمى أىمية دراسة  
الذات ويشدد عمى أىمية القيم التي تعتبر الحدود الضابطة لسموك الناتج من طرف 

 . الفرد

في األخير نستخمص من خالل ىذه النظريات التي طرحيا عمماء النفس أن كل    
واحد منيم لو تفسير وتحديد لمفيوم التوافق في ضوء منحنى معين، رغم أنيا تتفق أن 
التوافق النفسي مفيوم أساسي مرتبط بمقومات الصحة النفسية لمفرد، فالتحميل النفسي 

ضرورية، أما السموك ىو الحفاظ وا يين فيشيرون إلى يرى أن التوافق تباع الحاجات ال
أن التوافق ىو بمثابة كفاءة وسيطرة عمى الذات، ويتحقق من خالل اكتشاف الشروط 

 والقوانين الموجودة في الطبيعة وفي المجتمع الذي من خاللو يشبع حاجاتو. 

بالفرد نفسو  أما النظرية اإلنسانية فترى عممية التوافق عمى أنيا حالة و عي خاصة
وتجاربو وخبرات حياتو الواقعية، والنظرة الصحيحة تتطمب التكامل ما بين ىذه 

النظريات وذلك بأخذىا كميا بعين االعتبار لتفسير أو سوء التوافق، فاإلنسان ما ىو إال 
 . وحدة كاممة
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 الخالصة :

ة الفرد عمى التوفيق بين االجتماعي ىو قدر بناء عمى ما سبق نستخمص أن التوافق 
ذاتو، والبيئة التي يعيش فييا وقدرتو عمى بناء عالقات اجتماعية وااللتزام بالعادات 

 .والتقاليد والقوانين المفروضة من المجتمع
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  تمهيـــــــــــــــــــــــد :

تعتبر المراىقة مرحمة يشيد صاحبيا تحوالت جسمية ونفسية مف طفؿ إلى بالغ 
وبذلؾ  يصاحبيا حساسية انفعالية وسرعة تأثره، ونجده غالبا منطويا، أو ثائرا ومتمردا،

يقؿ تعمقو بوالديف، ويحتاج المراىؽ في ىذه الفترة إلى االىتماـ العاطفي، والحوار، 
والنظرة االيجابية مف أقرب األشخاص إليو، باإلضافة إلى احتياجو لبلستقبللية في 

قراراتو الخاصة بمظيره وأصدقائو وبفضؿ التطور التكنولوجي التي ساىمت في زيادة 
 ، وىذا ما جعؿ المراىؽ يمجا إلى البديؿ أال وىو العالـ االفتراضيالتواصؿ بيف األفراد

 مواقع التواصؿ االجتنماعي .

ومنو فقد حاولنا في ىذا الجزء إعطاء فكرة عف ىذه المرحمة الصعبة حتى يسيؿ لدينا 
في ىذه المرحمة والتعامؿ معو بصورة إيجابية باإلضافة إلى التحدث عف  التمميذفيـ 

في ىذه المرحمة وكذا الحاجات األساسية لممراىؽ ومحاولة معرفة خصائص النمو 
أو التبلميذ الممارسيف لمتربية البدنية  أىمية المراىقة في التطور الحركي لمرياضييف

 .والرياضية
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 مفهوم المراهقة: .1

إف المراىقة مصطمح نصفي لفترة أو مرحمة مف العمر والتي يكوف فييا الفرد 
غير ناضج انفعاليا وتكوف خبرتو في الحياة محدودة ويكوف قد اقترب مف النضج 

العقمي والجسدي والبدني، وىي الفترة التي تقع ما بيف مرحمة الطفولة وبداية مرحمة 
 الرشد.

وبذالؾ المراىؽ ال يعد ال طفبل وال راشدا إنما يقع في مجاؿ تداخؿ ىاتيف المرحمتيف، 
"بأنيا المجاؿ الذي يجدر بالباحثيف أف ينشدوا  الجسيماني عبد العاليحيث يصفيا "

، ص 4991عبد العالي الجسيماني ،  ) فيو ما يصبوف إليو مف وسائؿ وغايات.
495). 

 . تعريف المراهقة:2

: "المراىقة تفيد معنى االقتراب أو الدنو مف البهي السيديعرفيا   :المعنى المغوي 1.2.
الحمـ، وبذلؾ يؤكد عمماء فقو المغة ىذا المعنى في قوليـ رىؽ بمعنى غشى أو لحؽ أو 

فؤاد  (دنى مف فالمراىؽ بيذا المعنى ىو الفرد الذي يدنو مف الحمـ واكتماؿ النضج". 
 )572ص ،  1956السيد، البيي

 Adolesconce:"إف كممة مراىقة مصطفى فهمييقوؿ   المعنى االصطالحي: .2.2
ومعناىا التدرج نحو النضج البدني الجنسي   Adolexereمشتقة مف الفعؿ البلتيني 

واإلنفعالي والعقمي وىنا يتضح الفرؽ بيف كممة مراىقة وكممة بموغ وىذه األخيرة تقتصر 
النمو، وىي الناحية الجنسية فنستطيع أف نعّرؼ البموغ عمى ناحية واحدة مف نواحي 
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كتساب معالـ جنسية جديدة تنتقؿ بالطفؿ مف مرحمة  بأنو نضج الغدد التناسمية وا 
 )499، ص  4991مصطفى فيمي ، (الطفولة إلى بدء النضج". 

أف " المراىقة ىي مرحمة مف الحياة بيف الطفولة والرشد،  Sillamyكما يرى أيضا  
( سنة وتنتيي عند سف 41-42بالتحوالت الجسمية والنفسية، تبدأ عند حوالي ) تتميز

( سنة، ىذه التحديدات غير دقيقة ألف ظيور المراىقة ومدتيا يختمفاف حسب 49-22)
 .Sillamy.n ) الجنس ،الظروؼ الجغرافية والعوامؿ االقتصادية واالجتماعية

1983.p14) 

السابقة نقوؿ أف المراىقة ىي مرحمة إنتقالية بيف  مف خبلؿ جميع ىذه التعاريؼ
الطفولة والرشد، حيث تعتبر مف المراحؿ الحساسة في حياة الفرد، وذلؾ لما يحدث فييا 

مف تغيرات فيزيولوجية وجسمية ونفسية التي تؤثر بصورة بالغة عمى حياة الفرد في 
 المراحؿ التالية مف عمره.

 تحديد مراحل المراهقة : 3.

مرحمة المراىقة ىي مرحمة تغير مستمر لذا مف الصعوبة تحديد بدء مرحمة المراىقة إف 
ونيايتيا ، فيي تختمؼ مف فرد آلخر ومف مجتمع آلخر، فالسبللة والجينات والبيئة ليا 

آثار كبيرة في تحديد مرحمة المراىقة وتحديد بدايتيا ونيايتيا، كذلؾ يختمؼ عمماء 
ضيـ يتجو إلى التوسع في ذلؾ فيروف أف فترة المراىقة النفس أيضا في تحديدىا، بع

يمكف أف نضـ إلييا الفترة التي تسبؽ البموغ وىـ بذلؾ يعتبرونيا ما بيف سف العاشرة 
( بينما يحصرىا بعض العمماء في الفترة ما بيف سف 24-42وسف الحادي والعشروف )

 ( .49-41الثالثة عشر وسف التاسعة عشر )
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تختمؼ مف فرد آلخر ومف مجتمع آلخر، فبعض األفراد يكوف بموغيـ وبداية المراىقة 
مبكرا في سف الثانية عشر أحيانا، وبعضيـ قد يتأخر بموغو حتى سف السابعة عشر. 

 )29، ص 4915راجح أحمد عزت ، (
" لمؤلفو عمم نفس النمو لمطفولة والمراهقة وفيما يمي أقساميا كما جاءت في كتاب " 

 حامد عبد السبلـ:

 ( سنة:11-12المراهقة المبكرة ) 1.3.

تمتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البموغ حوالي سنة إلى سنتيف بعد البموغ 
 الستقرار التغيرات البيولوجية الجديدة عند الفرد.

في ىذه المرحمة المبكرة يسعى المراىؽ إلى اإلستقبلؿ ويرغب دائما في التخمص مف 
حيط بو ويستيقظ لديو إحساس بذاتو وكيانو ويصاحبيا التفطف القيود والسمطات التي ت

الجنسي الناتج عف اإلستثارة الجنسية التي تحدث جراء التحوالت البيولوجية ونمو 
 )211-252، ص 4995 حامد عبد السبلـ زىراف ،(الجياز التناسمي عند المراىؽ. 

 ( سنة:11-11المرحمة الوسطى ) 2.3.

ة الثانوية وما يميز ىذه المرحمة ىو بطئ سرعة النمو يطمؽ عمييا أيضا المرحم
الجنسي نسبيا مع المرحمة السابقة وتزداد التغيرات الجسمية والفيزيولوجية مف زيادة 

ىتماـ المراىؽ بمظيره الجسمي وصحتو الجسمية وقوة جسمو ويزداد  الطوؿ والوزف وا 
 بيذا الشعور بذاتو.
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 سنة: (21-11المراهقة المتأخرة ) 3.3.

يطمؽ عمييا بالذات مرحمة الشباب، حيث أنيا تعتبر مرحمة إتخاذ القرارات الحاسمة 
التي يتخذ فييا إختيار مينة المستقبؿ وكذلؾ إختيار الزواج أو العزوؼ، وفييا يصؿ 

النمو إلى مرحمة النضج الجسمي ويتجو نحو الثبات اإلنفعالي والتبمور لبعض 
 اإلعتناء بالمظير الخارجيالعواطؼ الشخصية مثؿ: 

وطريقة الكبلـ واإلعتماد عمى النفس والبحث عف المكانة االجتماعية وتكوف لديو نحو 
 )152 -299حامد عبد السبلـ زىراف ، ص  (الجماليات ثـ الطبيعة والجنس اآلخر. 

 أشكـال من المـراهقة: .1

أنواع مف المراىقة: 1توجد   

 سمػاتػيا:مف  المـراهقة المتـوافقة: 1.4.

االعتداؿ واليدوء النسبي والميؿ إلى االستقرار. -  

اإلشباع المتزف وتكامؿ االتجاىات واالتزاف العاطفي. -  

الخمو مف العنؼ والتوترات االنفعالية الحادة. -  

التوافؽ مع الوالديف واألسرة، فالعبلقات األسرية القائمة عمى أساس التفاىـ والوحدة  -
حياة األطفاؿ، فاألسرة تنمي الذات وتحافظ عمى توازنيا في  ليا أىمية كبيرة في

 ) 21،ص  4994محمود حسف ،  (المواقؼ المتنوعة في الحياة.
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 العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة:-

حتراـ رغبات المراىؽ وعدـ تدخؿ  - المعاممة األسرية السَِّمَحة التي تتـ بالحرية والفيـ وا 
الخاصة، وعدـ تقييده بالقيود التي تحد مف حريتو فيي تساعده في األسرة في شؤونو 

تعمـ السموؾ الصحيح واالجتماعي السميـ ولغة مجتمعو وثقافتو وتشبع حاجاتو 
 )471،ص  4992تركي ، رابح ( األساسية.

توفير جو مف الصراحة بيف الوالديف والمراىؽ في مناقشة مشكبلتو . -  

عتزازىما بو وشعوره بتقدير أقرانو وأصدقائو  - شعور المراىؽ بتقدير الوالديف وا 
رتفاع المستوى الثقافي واإلقتصادي واإلجتماعي  ومدرسيو وأىمو وسير حاؿ األسرة، وا 

 لؤلسرة.

شغؿ وقت الفراغ بالنشاط اإلجتماعي والرياضي وسبلمة الصحة العامة، َتِزد عمى  -
رضا عف النفس.ذلؾ الراحة النفسية وال  

  مف سماتيا ما يمي: المـراهقة المنطويـة: 2.4.

: ىو تعبير عف النقص في التكيؼ لمموقؼ أو إحساس مف جانب الشخص االنطواء -
 أنو غير جدير لمواجية

الواقع، لكف الخجؿ واإلنطواء يحدثاف بسبب عدـ األلفة بموقؼ جديد أو بسبب مجابية 
أو بسبب خبرات سابقة مؤلمة مشابية لمموقؼ الحالي التي ُتحدث  أشخاص غرباء،

 ) 412، ص  سعدأيوسؼ ميخائيؿ  (لمشخص خجبًل وانطواءًا.

التفكير المتمركز حوؿ الذات ومشكبلت الحياة ونقد النُّظـ اإلجتماعية. -  
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في أحبلـ اليقظة التي تدور حوؿ موضوعات الحرماف والحاجات الغير  اإلستغراؽ -
 مشبعة واالعتراؼ بالجنسية الذاتية.

محاولة النجاح المدرسي عمى شرعية الوالديف. -  

العوامـل المؤثرة فيها: -  

إضطراب الجو األسري:األخطاء األسرية التي فييا: تسمط وسيطرة الوالديف، الحماية  -
ليؿ، العقاب القاسي.....الخ.الزائدة، التد  

تركيز األسرة حوؿ النجاح مما يثير قمؽ األسرة والمراىؽ. -  

عدـ إشباع الحاجة إلى التقدير وتحمؿ المسؤولية والجذب العاطفي. -  

 مف سماتيا:: المـراهقة العدوانيـة )المتمردة(3.4.

التمرد والثورة ضد المدرسة، األسرة والمجتمع. -  

العداوة المتواصمة واالنحرافات الجنسية: ممارستيا بإعتبارىا تحقؽ لو الراحة والمذة  -
عبد الغني الديدي ( الذاتية، مثؿ: المواط، العادة السرية، الشذوذ، المتعة الجنسية....إلخ.

 . )451، ص  4995،  
والعناد حالة  ىو اإلصرار عمى موقؼ والتمسؾ بفكرة أو إتجاه غير مصبوغ، العناد: -

مصحوبة بشحنة انفعالية مضادة لآلخريف الذيف يرغبوف في شيء، والمراىؽ يقـو 
بالعناد بغية اإلنتقاـ مف الوالديف والغير مف اإلفراد، ويظير ذلؾ في شكؿ إصرار عمى 

 )457ص  يوسؼ ميخائيؿ أسعد،  (.تكرار تصرؼ بالذات

اؽ في أحبلـ اليقظة والتأخر الدراسي.الشعور بالنقص والظمـ وسوء التقدير واإلستغر  -  
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 مف سماتيا ما يمي:المراهقة المنحرفة:  4.4.

اإلنحبلؿ الخمقي التاـ والجنوح والسموؾ المضاد لممجتمع. -  

اإلعتماد عمى النفس الشامؿ واالنحرافات الجنسية واإلدماف عمى المخدرات. -  

بموغ الذروة في سوء التوافؽ. -  

البعد عف المعايير االجتماعية في السموؾ. -  

 العوامل المؤثرة فيها: -

المرور بخبرات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور في الرقابة األسرية.  -  

القسوة الشديدة في المعاممة وتجاىؿ األسرة لحاجات ىذا المراىؽ مف حاجات  -
 جسمية ونفسية واجتماعية...الخ

الصحبة المنحرفة أو رفاؽ السوء وىذا مف أىـ العوامؿ المؤثرة. -  

الفشؿ الدراسي الدائـ والمتراكـ، وسوء الحالة االقتصادية لؤلسرة. -  

ف ىذه تكاد تكوف  ىذا فإف أشكاؿ المراىقة تتغير بتغير ظروفيا والعوامؿ المؤثرة فييا وا 
ساني  مرف مرونة يسمح بتعديمو.ىي القاعدة، وكذلؾ تؤكد ىذه الدراسة أف السموؾ اإلن  

وأخيرا فإنيا تؤكد قيمة التوجيو واإلرشاد والعبلج النفسي في تعديؿ شكؿ المراىقة   
 ).112حامد عبد السبلـ زىراف ،  ص (ءالمنحرفة نحو التوافؽ السوا
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 أهمية المراهقة في التطور الحركي لمرياضيين: .5

تّتِضح أىمية المراىقة كمرحمة كماؿ النضج والنمو والتطور الحركي حيث يبدأ مجاليا 
بالمدرسة فالجامعة، النادي الرياضي فالمنتخبات القومية، وتكتسي المراىقة أىمية 

 ( 499 – 497بسطويسي أحمد ،  ص ) :كونيا

ليس فقط بيف الجنسيف بؿ  فييا الفروؽ الفردية في المستويات، تتضحأعمى مرحمة  -
 بيف الجنس الواحد أيضا وبدرجة كبيرة.

مرحمة انفراج سريعة لموصوؿ بالمستوى عمى البطولة "رياضات المستويات العالية".  -  

مرحمة إنتقاؿ في المستوى مف الناشئيف إلى المتقدميف والذي يكنيـ مف تمثيؿ  -
 منتخباتيـ القومية والوطنية

عمـ بقدر اعتبارىا مرحمة تطوير وتثبيت في المستوى لمقدرات ال تعتبر مرحمة ت -
 والميارات الحركية.

مرحمة أداء متميز خالي مف الحركات الشاذة والتي تتميز بالدقة واإليقاع الجيد. -  

مرحمة إلثبات الذات عف طريؽ إظيار ما لدى المراىؽ مف قدرات فنية وميارات  -
 حركية.

نافسة كصفة مميزة ليا، والتي تساعد عمى إظيار مواىب مرحمة تعتمد تمرينات الم -
 وقدرات المراىقيف باإلضافة إلى انتقاء الموىوبيف.
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 أهمية الرياضة بالنسبة لممراهقين :.6

ىذا حيث أنيا تحضر المراىؽ فكريا  إف الرياضة عممية تسمية وترويح لكبل الجنسيف،
وبدنيا كما تزوده مف الميارات والخبرات الحركية مف أجؿ التعبير عف األحاسيس 

والمشاعر النفسية المكتظة التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية عند انفجاره، 
 فيتحصؿ المراىؽ مف خبلليا عمى جممة مف القيـ المقيدة التي ال يستطيع تحصيميا في

الحياة األسرية، كما تعمؿ الحصص التدريبية عمى صقؿ مواىب الرياضي وقدراتو 
النفسية والبدنية وفؽ متطمبات العصر، وأنجح منيج لذلؾ ىو تكييؼ الحصص 

الرياضية مف أجؿ شغؿ وقت الفراغ الذي يحس فيو الرياضي بالقمؽ والممؿ، وبعد 
ا لمراحة والنمو بدال مف أف يستسمـ الرياضة يتعب المراىؽ عضميا وفكريا فيستسمـ حتم

 لمكسؿ والخموؿ، ويضيع وقتو فيما ال يرضي اهلل وال النفس وال المجتمع، وعند مشاركة

المراىؽ في التجمعات الرياضية والنوادي الثقافية مف أجؿ ممارسة مختمؼ أنواع 
ة النشاطات الرياضية، فإف ىذا يتوقؼ عمى ما يحس بو عف طريؽ التغيرات الجسمي

 والنفسية والعقمية التي يمر بيا.

إعطاء المراىؽ نوعا مف الحرية وتحميمو بعض المسؤوليات التي تتناسب مع قدراتو  -
 واستعداداتو كحرية  إختيار أماكف المعب مثبل .

مساعدة المراىؽ عمى اكتساب الميارات والخبرات المختمفة في المياديف الثقافية  -
والرياضية لتوفر الوسائؿ واإلمكانيات والجو الذي يبلئـ ميوؿ المراىؽ فيو دائما في 
حاجة ماسة إلى النصح واإلرشاد والثقة والتشجيع، فعمى المدرب أداء دوره في إرشاد 
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معروؼ رزيؽ ، ) المراىقيف طواؿ مشوارىـ الرياضي.وتوجيو وبث الثقة في حياة 
 (45، ص  4991

 ا :. دور مواقع التواصل االجتماعي في تنشئة المراهق اجتماعي1

االنترنيت ىي السوؽ العالمية والثقافية الواسعة ومكتبة العالـ الحالية المعاصرة فيي 
نياية الجغرافيا والخبلص مف محددات السجوف التي طبعت الكرة والحدود وىي غزوة 

العقوؿ، وتكيؼ المنطؽ وتوجيو الجماؿ وصنع األذواؽ وقولبة السموؾ وترسيخ قيـ 
 .مف القبيمة البشرية الكبرى وتمنحنا الثقافة السريعة التي تنقمنا عالمية جديدة وىي

األفراد الذيف يعانوف مف العزلة االجتماعية، والفشؿ عمى إقامة عبلقات اجتماعية 
طبيعية مع اآلخريف، والذيف يعانوف مف مخاوؼ غامضة أو عدـ احتراـ الذات الذيف 

اآلخريف ىؤالء ىـ أكثر يخافوف مف أف يكونوا عرضة لبلستيزاء، أو السخرية مف قبؿ 
الناس تعرضا لئلصابة بيذا المرض، وذلؾ ألف العالـ اإللكتروني قدـ ليـ مجاال واسعا 

قامة عبلقات حميمية غامضة مع اآلخريف، تختمؼ نوعا مف ا و لتفريغ مخاوفيـ وقمقيـ
األلفة المزيفة، فيصبح ىذا العالـ الجديد المبلذ اآلمف ليـ، مف خشونة وقسوة عالـ 

عالميـ ىذا إلى كابوس ييدد حياتيـ االجتماعية  لحقيقة كما يعتقدوف، حتى يتحوؿا
 .والشخصية لمخطر

إف امتبلؾ المراىؽ لوسائؿ التكنولوجيا بما فييا الشبكة العنكبوتية )االنترنيت( التي  
ماـ جياز الكمبيوتر وبمرور الزمف يكوف ىذا المراىؽ أ يقضي المراىؽ عدة ساعات

، مما يعرضو لئلدماف عمى ىذه الشبكة ألف ىذه األخيرة ال تمارس سمطة مدمنا عمييا
الممارسة وىذا ما يجعمو يترؾ الحياة  تعسفية أو بالعكس نجده يدخؿ في مواقع سيمة

ونتيجة قضاء ساعات طويمة أماـ الشبكة العنكبوتية، فسنجد  ، االجتماعية الطبيعية
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المراىؽ ال يختمط بالناس وال يعيشيـ مما يجعمو يصنع لنفسو عالما آخر وىو عالـ 
افتراضي، يوجد لنفسو أصدقاء افتراضيف مف كؿ أرجاء العالـ، يسعى إلى إيجاد ضالتو 
في التواصؿ مع غيره في مواقع التواصؿ االجتماعي، فيجمس المراىقيف ألوقات غير 

يدوف مف تكنولوجيا التواصؿ والمعمومات في المقابؿ محددة أماـ أجيزة التواصؿ ويستف
فإف ىذه الساعات تعني العزلة االجتماعية عف األسرة، وتعني الخموؿ الجسماني، 

وتعني الضغط، والتوتر النفسي، فضبل عف التأثيرات السمبية عمييـ نتيجة الدخوؿ إلى 
 المواقع غير البريئة ولؤلخبلقية

لجياز  ىـاىؽ عف اآلخريف)المحيط االجتماعي ( واتخاذ ويمكف القوؿ أف انعزاؿ المر 
الكمبيوتر رفيقا لو، قد يشجعو عمى العزلة والوحدة االجتماعية ويقمص مف دائرة 

التفاعبلت االجتماعية كما قد يعرقؿ النمو النفسي واالجتماعي لممراىؽ الذي يرتكز 
ية، فينغمس المراىؽ أساسا عمى األشخاص المحيطيف بو وكذا تعزيز القيـ االجتماع

في الخياؿ والعالـ االفتراضي، وتصبح كؿ األفكار والمعتقدات مجردة و وىمية تبعده 
 شيئا فشيئا عف العالـ الواقعي
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 خالصة

إف فترة المراىقة فترة حساسة إثر التغيرات النفسية والبيولوجية واالنفعالية، فمواقع 
يساىـ ايجابيا أو سمبيا، خاصة إذا لـ  التواصؿ االجتماعي وباألخص الفايسبوؾ قد

تعمؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية بدورىا، السيما األسرة التي تمثؿ المؤسسة األولى 
 .والمسئولة عف التنشئة االجتماعية لؤلفراد

 



منهجية البحث وإجراءاته الميدانية                     الفصل األول                             
 

63 
 

 الدراسة اإلستطالعية:1.

التالميذ من  10عمى عينة عددىا  9107-04-30تمت الدراسة االستطالعية يوم8
مقياس التوافق .بعد توزيع الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضية

 عمى عينة مقصودة قصد إيجاد المعامالت العممية اآلتية8 االجتماعي

قام الطالبان الباحثان بإجراء بعض المعامالت العممية لمتحقيق المعامالت العلمية:-
 :في الدراسة الحمية و اشتممت عمى المقياسمن صالحية 

(من طرف السادة مقياس التوافق االجتماعيأن تحكيم  أداة البحث ) بعدصدق األداة:-
 الخبراء عمى مستوى معيد التربية البدنية و الرياضية التابع لجامعة مستغانم

 (.0)الممحق

 10أجريت الدراسة االستطالعية عمى عينة عددىا عينة الدراسة االستطالعية: -   
 .التالميذ الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضيةمن 

 8المستخدمة لالختباراتاألسس العلمية  
يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساق او استقرار نتائجو فيم لو طبق الثبات:-

 (039، صفحة 0771)مقدم،  .في مناسبتين مختمفتين األفرادعمى عينة من 

عن ثبات االختبار "إن االختبار يعتبر ثابتا إذا كان  (Van Valinكما يقول فان فالين)
يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس المفحوصين و تحت نفس 

   (071، صفحة 0773)حسانين م،    الشروط.

الباحثان إحدى طرق حساب ثبات االختبار وىي طريقة  انواستخدام الطالب      
عادة تطبيقو" ( لمتأكد من مدى Test –Retest)معامل االرتباط  "تطبيق االختبار وا 

دقة واستقرار نتائج االختبار. وعمى ىذا أساس قمنا بإجراء االختبار عمى مرحمتين 
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نفس األماكن، نفس بفاصل زمني قدره أسبوع مع تثبيت كل المتغيرات )نفس العينة، 
 .(لتالميذا، نفس التوقيت

 الصدق:-

صدق االختبار أو المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما وضع من  
أجمو فاالختبار أو المقياس الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة التي صمم 

لية تم حساب وباستعمال الوسائل االحصائية التا (071ص0773)حسنين،  لقياسيا.
 ثبات و صدق االختبار.

 معامل االرتباط "ر" لبيرسون 

 :حساب معامل الثبات-

 للمقياس:معامل الثبات و الصدق -
 المقترح . المقياسيمثل معامل الثبات و الصدق  (10جدول )
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حجم  المحاور 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

 .ر.جدولية

المياقة في 
التعامل مع 

 األخرين

01 17 1.13 

1970 1973 

19419 

االمتثال 
 لمجماعة

 
1975 1976 

القدرة عمى 
 1974 1971 القيادة

العالقات 
 1974 1979 في األسرة

العالقات 
 1977 1976 في المدرسة

العالقات 
في البيئة 
 المحيطة

1975 1976 

                           1.13عند مستوى الداللة 19419قيمة "ر" الجدولية 
 01ن=



منهجية البحث وإجراءاته الميدانية                     الفصل األول                             
 

66 
 

تراوحت )محصورة(  ما  لممقياسالجدول أن قيم معامل االرتباط  ىذا يتبين من خالل
الثبات  إلى( بالنسبة 1.77-1.70الصدق و) إلى( بالنسبة 1.76-1.73بين )

لمعرفة ثبات و الصدق االختبار  بالرجوع إلى جدول الدالالت االرتباط البسيط لبيرسون
بالمقارنة مع "ر" الجدولية التي  إحصائياو ىذه القيم دالة  1.13عند مستوى الداللة

  الذي تم بناءه بغرض قياسمقياس وعميو يتبين لمطالبان الباحثان أن  19419بمغت 
 لرياضيةالتالميذ الممارسين وغير الممارسين لتربية البدنية والدى  التوافق االجتماعي

 1.13بدرجة ثبات و صدق عاليتين عند مستوى الداللة  يتميز

تعتبر الموضوعية من أكثر المشاكل التي تؤثر في الثبات لذلك البد الموضوعية:  -
، صفحة 9111)فرحات،   .من الدقة المتناىية في إجراء االختبار وتسجيل النتائج 

051)  . 

ويعرفيا محمد حسن عالوي8 "ىي مدى تحرر المحكم أو الفاحص من العوامل 
  (047، صفحة 0764)عالوي و محمد،  الذاتية كالتحيز".

إلى  وبعد تقديم مقياس التوافق االجتماعيىذا إن الطالبان الباحثان استخدم في بحثو 
مجموعة من المحكمين الذين تتوفر فييم درجة الدكتوراه فما فوق عمى مستوى معيد 

مستغانم ،وذلك بغرض التحكيم ثم بعد ذلك  التربية البدنية و الرياضية التابع لجامعة
التالميذ الممارسين وغير الممارسين لتربية البدنية تقديميا عمى مجموعة من 

 .والرياضية

التي تم بناءىا سيمة وفي متناول المقياس عبارات أداة فتبين أن فقرات و 
 المختبرين.
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وبناء عمى الخطوات السابقة يمكن لمطالبان الباحثان أن يستخمص أن أداة الدراسة 
  .بدرجة عالية من الثبات والصدق و الموضوعية يتميز( التوافق االجتماعيمقياس )

  البحث : منهح.2

 .الدراسة لموضوع لمالئمتو الوصفي المنيج اتبعنا

 مجتمع البحث :.3

تالميذ بعض الثانويات من والية غميزان وىم  منيتمثل مجتمع البحث في دراستنا 
وتم  ثانوية تسغات الحمادنة و ثانوية محمد بن أحمد عبد الغني و طاىري ميمودثانوية 
تمميذ ممارس لنشاط البدني  71تمميذ بطريقة عشوائية من بينيم   091اختيار 

 .تمميذ غير ممارس لنشاط البدني الرياضي كعينة لموضوع بحثنا 11الرياضي و 

 :انبحث .متغيرات4

 . حصة التربية البدنية والرياضيةانمستقم :  انمتغير
 . االجتماعي التوافق 8 انتابع انمتغير

 :انبحث مجاالت .5

ثانوية  و ثانوية محمد بن أحمد عبد الغني و طاىري ميمودثانوية :   انمكاني انمجالأ.
.غميزان والية تسغات الحمادنة

 انزماني  : ب.انمجال

. أفريل ريش اواخر الى فيفري ريش اواخر من : النظري الجانب

افريل ريش اواخر : التطبيقي الجانب. 
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 .ادوات البحث :6

استخدمنا في دراستنا لمبحث عمى مقياس التوافق االجتماعي الذي اعدتو الباحثة  
حيث  9115المصرية "رشا عبدا الرحمان محمود والي " لتالميذ المرحمة المتوسطة 
وعادات و  يقيس اشباع التمميذ حاجاتو االجتماعية و مشاركتو في انشطة الجماعية

 .تقاليد وقيم مجتمعو  

لباحثة عمى العديد من المراجع والمقاييس المرتبطة بيذا المقياس حيث وبعد االطالع ا
 التوافق االجتماعي عمى ستة ابعاد وىي 8 مقياس يحتوي

 3.2.1.9.0المياقة في التعامل مع االخرين 8 وأرقام عباراتيا ىي  -0

 . 02.01.09.00.01.7.6.5.4االمتثال لمجماعة 8 وأرقام عباراتيا ىي  -9

 91.07.06.05.0403القيادة 8 وأرقام عباراتيا ىي القدرة عمى  -1

 . 94.93.92.91.99.90العالقات في األسرة 8 وأرقام عباراتيا ىي  -2

 .12.11.19.10.11.97.96.9العالقات في المدرسة 8 وأرقام عباراتيا ىي  -3

 .21.17.16.15.14.13العالقات في البيئة المحيطة 8 وأرقام عباراتيا ىي 

من التالميذ  10عمى عينة عددىا  9107-12-90االستطالعية يوم8تمت الدراسة و  
  .الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضية
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 الوسائل اإلحصائية:7.

 . النسبة المئوية 
  .المتوسط الحسابي 
  .الوسيط 
 .االنحراف المعياري 
 .معامل االرتباط "ر" لكارل بيرسون  
 اإللتواء معامل. 
 "المتوسطات. بين لمفروق ت"اختبار 
 

 Exceتمت المعالجة بـ -

 من أجل فيم كيفية استعماليا يكون توضيحيا كالتالي8
  : النسبة المئوية 

 يتم حسابيا كما يمي 8

النسبة المئوية  
المتوسط الحسابي     

 وسط المقياس
 

 

 (9102)أحمد بن قالوز تواتي، 
 : المتوسط الحسابي 

و  
 س 

ن
 (013، صفحة 0777)ابراىيم،  ......  

 حيث أن 

 8 ىو المتوسط الحسابي المراد حسابو. س 



منهجية البحث وإجراءاته الميدانية                     الفصل األول                             
 

70 
 

 مج 8 مجموعة قيم س .
 ن 8 عدد قيم س .

  : الوسيط 
 : طريقة حساب الوسيط 
 ترتيب المفردات وفقا لمقدارىا تصاعديا أو تنازليا . -
 يسجل عدد القيم أو المفردات )ن( . -
 تم تحديد ترتيب الوسيط .  -
 يحب مقدار قيمة الوسيط . -

 (016، صفحة 9111)رضوان،   ،التي تتوسط القي ىو القيمة الوسيط
 : معامل االلتواء 

إللتواءا   معامل 
⃗⃗س)  ( و – ⃗ 

ع
 (57، صفحة 9111)حسنين،  .........

 االنحراف المعياريع = 
 الحسابي المتوسط=   س

 الوسيطو = 
 
 : االنحراف المعياري 

ع  √
  س   س  

ن
 (024، صفحة 9112)الحكيم،  

 ع 8 االنحراف المعياري.      
 س8 درجات معيارية.      
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2م  -  1م  

2ع 1ن
 2+ ن 1

2ع
2     

 2/ن1+  1/ن1×   ]

]  

 

   2  -   2+ ن 1ن

 س8 المتوسط الحسابي.       
 ن8 عدد األفراد .            
 مج8 اختصار لكممة مجموع .          
 : معامل االرتباط لبيرسون 

 نكتب معادلة االرتباط لبيرسون كالتالي 8      

ن مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ن مج   ن مج 
، صفحة 0773)الشربيني،  .....  ر 

019) 

 حيث أن 8
 مج س 8 مجموع قيم االختبار )س( .
 مج ص 8 مجموع قيم إعادة االختبار .

 8 مجموع مربعات قيم االختبار س . ²مج س
 مربعات قيم إعادة  االختبار .8 مجموع  ²مج ص
 (8 مربع مجموع قيم االختبار س . ²) مج س
 (8 مربع مجموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص

 مج ) س.ص( مجموع القيم بين االختبار القبمي س واالختبار البعدي ص 
 ن 8 عدد أفراد العينة

 

 ـــــــــــــــــــ                                   ( T-TEST8اختبار )ت(   ) -
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 تمهيد

تطمب منيجية البحث عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا، وعمى ىذا األساس اقتضى ت 
األمر عرض وتحميل النتائج التي ألت إلييا الدراسة وفق طبيعة البحث و 

تفريغ المقياس في جداول قصد معالجة نتائجيا بإجراءاتو.حيث قام الطالبان الباحثان 
 الخام إحصائيا.
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 عرض وتحميل النتائج: 1.

 :التوافق االجتماعيبالمقياس الخاص عرض نتائج 1..1

عمى ضوء أىداف البحث و فروضو يعرض الطالبان الباحثان نتائج البحث في   
  .جداول تبين المقارنة في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

،االمتثال لمجماعة،القدرة عمى المياقة في التعامل مع األخرين)التوافق االجتماعيمحاور 
( لدى القيادة،العالقات في األسرة،العالقات في المدرسة، العالقات في البيئة المحيطة

 : لمتربية البدنية والرياضية وغير الممارسين الممارسين

الممارسين وغير بين  التوافق االجتماعيمحاور في درجة الكمية لجميع  االختالف.2.1
 . الممارسين

الممارسين بين  التوافق االجتماعي محاوردرجة الكمية لجميع اختالف في  ( يوضح02) جدول
  .وغير الممارسين

)  ( وبانحراف معياري5,41) الممارسينلدى  في الدرجة الكمية بمغ المتوسط الحسابي
، كما بمغ معامل ( وىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي8413

 الفرق

ت 
 الجدولية

 
ت 

 المحسوبة
معامل 
 االلتواء

 الوسيط
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 التوافق االجتماعي الحسابي

 
 

الفرق 
 دال
 
 

 
 

5416 
 6456 

6481 58 8431 5,41 
 

 الممارسين
 مجموع
 المحاور

5433 5, 8416 55413 
غير 

 الممارسين



 الفصل الثاني                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 75  
 

النتائج  ما يبين أن (8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )6481االلتواء لدى ىذه العينة 
 غير الممارسينلدى  في الدرجة الكمية فيما بمغ المتوسط الحسابي.لياتتوزع توزيعا اعتدا

، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 8416( وبانحراف معياري 55413)
 .النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا( ما يبين أن 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )5433

" ستيودنتت -" داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار ولمعرفة
الجدولية  -ت -وىذه قيمة اكبر من قيمة (.6456حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )

وىذا ما يبين أن  553وبدرجة حرية  6.61( عند مستوي الداللة 5413المقدرة ب)
 .لمتربية البدنية والرياضيةذات داللة إحصائية لصالح الممارسين اختالف ىناك 

لدى الممارسين اكبر  التوافق االجتماعي ومنو نستنج من التحميل ومناقشة النتائج أن
 .غير الممارسينلدى  التوافق االجتماعيمن مستوى 
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بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص  االجتماعي يوجد اختالف في المستوى التوافق3.1.
 محور المياقة في التعامل مع األخرين.

بين الممارسين وغير الممارسين  االجتماعي اختالف في المستوى التوافق ( يوضح03جدول )
 .فيما يخص محور المياقة في التعامل مع األخرين

( وىذا ما 5456)  وبانحراف معياري( 56408) الممارسينبمغ المتوسط الحسابي لدى 
، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي

( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )64,1-العينة 
غير فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى %(.18461اعتدا ليا، وبمغت النسبة المئوية )

، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 5456( وبانحراف معياري 146) الممارسين
( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين ),645

ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان  .%(، 3,وبمغت النسبة المئوية)
وىذه قيمة  (.5468" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنت ت-" الباحثان اختبار
وبدرجة  6.61( عند مستوي الداللة 5413الجدولية المقدرة ب) -ت -اكبر من قيمة

 الفرق

ت 
 الجدولية

 
ت 

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية %

 معامل
 االلتواء

انحراف  الوسيط
 معياري

المتوسط 
 الحسابي

 التوافق االجتماعي

 
 

الفرق 
 دال
 
 

 
 

5413 
 5468 

18461% 
64,1- 55 543 

56408 
 

 الممارسين
محور المياقة 
في التعامل 
 3,% مع األخرين

645, 141 5456 146 
غير 

 الممارسين
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ذات داللة إحصائية لصالح الممارسين اختالف وىذا ما يبين أن ىناك  553حرية 
 .لمتربية البدنية والرياضية

المياقة في الممارسين لمتربية البدنية والرياضية لدييم ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن 
و يتجمى من خالل المتوسطات  غير الممارسينأكثر من نظرائيم التعامل مع األخرين 

 .واالنحراف المعياري الحسابية

 
لمتربية البدنية والرياضية عند  وغير الممارسين بين الممارسين الفروق( يبين 01الشكل رقم )

   . المياقة في التعامل مع األخرينمحور 

 

 

 

 

 

10.73 

9.6 

9

9.2

9.4

9.6

9.8

10

10.2

10.4

10.6

10.8

11

محور اللياقة في التعامل 
 مع األخرين

 الممارسين

 غير الممارسين
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بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص  االجتماعي يوجد اختالف في المستوى التوافق4.1.
 .االمتثال لمجماعةمحور 

بين الممارسين وغير الممارسين  االجتماعي اختالف في المستوى التوافق ( يوضح04جدول )
 .االمتثال لمجماعةفيما يخص محور 

( وىذا ما 485,) ( وبانحراف معياري534,6) الممارسينبمغ المتوسط الحسابي لدى 
، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي

ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا  (8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )64,0-العينة 
غير فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى %(.15450اعتدا ليا، وبمغت النسبة المئوية )

، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 485,( وبانحراف معياري 514,6) الممارسين
دا ليا، ( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعت8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )6483

ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان %(،,541,وبمغت النسبة المئوية)
وىذه قيمة  (.84,1" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنتت -" الباحثان اختبار
وبدرجة  6.61( عند مستوي الداللة 5413الجدولية المقدرة ب) -ت -اكبر من قيمة

 الفرق

ت 
 الجدولية

 
ت 

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية %

معامل 
 االلتواء

انحراف  الوسيط
 معياري

المتوسط 
 التوافق االجتماعي الحسابي

 
 

الفرق 
 دال
 

 
 

5413 
84,1 

%15450 
64,0- 51 84, 

534,6 
 

 الممارسين
محور 

االمتثال 
 ,541,% لمجماعة

6483 51 ,485 514,6 
غير 

 الممارسين
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ذات داللة إحصائية لصالح الممارسين اختالف وىذا ما يبين أن ىناك  553حرية 
 .لمتربية البدنية والرياضية

امتثال الممارسين لمتربية البدنية والرياضية لدييم ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن 
 و يتجمى من خالل المتوسطات الحسابية أكثر من نظرائيم غير الممارسين لمجماعة

 .معياريواالنحراف ال

 
( يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضية عند 2الشكل رقم )

 محور االمتثال لمجماعة. 

   

 

 

 

18.46 

15.46 

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

 محور االمتثال للجماعة

 الممارسين

 غير الممارسين
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بين الممارسين وغير الممارسين  االجتماعي يوجد اختالف في المستوى التوافق5.1.
 فيما يخص محور القدرة عمى القيادة.

بين الممارسين وغير الممارسين  االجتماعي اختالف في المستوى التوافق ( يوضح05جدول )
 .القدرة عمى القيادةفيما يخص محور 

( وىذا ما 54,6) ( وبانحراف معياري58483) الممارسينبمغ المتوسط الحسابي لدى 
، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي

( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا 8.8-القيمة محصورة مابين ) وىذه64,6العينة 
غير فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى %(.11401ليا، وبمغت النسبة المئوية )

، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 5488( وبانحراف معياري 5543) الممارسين
ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا،  (8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )-6451

ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان %(،1456,وبمغت النسبة المئوية)
وىذه قيمة  (.8450" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنتت -" الباحثان اختبار
وبدرجة  6.61( عند مستوي الداللة 5413الجدولية المقدرة ب) -ت -اكبر من قيمة

 الفرق

ت 
 الجدولية

 
ت 

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية %

معامل 
 االلتواء

 الوسيط
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 التوافق االجتماعي الحسابي

 
 

  الالفرق 
5413 

8450 

11401% 64,6 58 54,6 
 

58483 
 الممارسين

القدرة محور 
 1456,% عمى القيادة

6451 55 5488 5543 
غير 

 الممارسين
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ذات داللة إحصائية لصالح الممارسين اختالف وىذا ما يبين أن ىناك  553حرية 
 .لمتربية البدنية والرياضية

الممارسين لمتربية البدنية والرياضية لدييم امتثال ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن 
 و يتجمى من خالل المتوسطات الحسابية لمجماعة أكثر من نظرائيم غير الممارسين

 .واالنحراف المعياري

 
( يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضية عند 3الشكل رقم )

 محور القدرة عمي القيادة.

 

 

 

 

    

13.38 

11.8 

11

11.5

12

12.5

13

13.5

 محور االمتثال للجماعة

 الممارسين

 غير الممارسين
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بين الممارسين وغير الممارسين فيما االجتماعي  يوجد اختالف في المستوى التوافق 6.1.
 يخص محور العالقات في األسرة.

بين الممارسين وغير الممارسين االجتماعي  اختالف في المستوى التوافق ( يوضح06جدول )
 .فيما يخص محور العالقات في األسرة

( وىذا ما 5486) ( وبانحراف معياري584,5) الممارسينبمغ المتوسط الحسابي لدى 
، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه الحسابييبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط 

( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )-5461العينة 
غير فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى %(.11415اعتدا ليا، وبمغت النسبة المئوية )

كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة  ،5455( وبانحراف معياري 55488) الممارسين
( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )64,0

ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان %(،15480وبمغت النسبة المئوية)
وىذه قيمة  (.5486" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنتت -" الباحثان اختبار
وبدرجة  6.61( عند مستوي الداللة 5413الجدولية المقدرة ب) -ت -اكبر من قيمة

 الفرق

ت 
 الجدولية

 
ت 

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية %

معامل 
 االلتواء

انحراف  الوسيط
 معياري

المتوسط 
 االجتماعي التوافق الحسابي

 
 

  الفرق ال
5413 

5486 

%11415 
5461- 5841 5486 

584,5 
 

 الممارسين
محور 

العالقات 
 15480% في األسرة

64,0 55 5455 55488 
غير 

 الممارسين
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ذات داللة إحصائية لصالح الممارسين اختالف وىذا ما يبين أن ىناك  553حرية 
 .لمتربية البدنية والرياضية

لدييم عالقات الممارسين لمتربية البدنية والرياضية ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن 
 و يتجمى من خالل المتوسطات الحسابية مع األسرة أكثر من نظرائيم غير الممارسين

 .واالنحراف المعياري

 
( يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضية عند 4الشكل رقم )

   محور العالقات في األسرة. 
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بين الممارسين وغير الممارسين  االجتماعي التوافقيوجد اختالف في المستوى 7.1.
 .العالقات في المدرسة فيما يخص محور

بين الممارسين وغير الممارسين  االجتماعي اختالف في المستوى التوافق ( يوضح07جدول )
 .العالقات في المدرسة فيما يخص محور

( وىذا ما 8415) ( وبانحراف معياري5043) الممارسينبمغ المتوسط الحسابي لدى 
، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي

( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )-6466العينة 
غير فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى %(.11465اعتدا ليا، وبمغت النسبة المئوية )

، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 8410( وبانحراف معياري 5,436) الممارسين
( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )6461

ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان %(،,,64,وبمغت النسبة المئوية)
وىذه قيمة  (.8466حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة ) "ستيودنتت -" الباحثان اختبار
وبدرجة  6.61( عند مستوي الداللة 5413الجدولية المقدرة ب) -ت -اكبر من قيمة

 الفرق

ت 
 الجدولية

 
ت 

 المحسوبة
النسبة 
 المئوية %

 معامل
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ذات داللة إحصائية لصالح الممارسين اختالف وىذا ما يبين أن ىناك  553حرية 
 .لمتربية البدنية والرياضية

الممارسين لمتربية البدنية والرياضية لدييم عالقات ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن 
و يتجمى من خالل المتوسطات  مع المدرسة أكثر من نظرائيم غير الممارسين

 .واالنحراف المعياري الحسابية

 
( يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضية عند 5الشكل رقم )

   . محور العالقات في المدرسة
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بين الممارسين وغير الممارسين فيما االجتماعي  يوجد اختالف في المستوى التوافق 8.1.
 يخص محور العالقات في البيئة المحيطة.

بين الممارسين وغير الممارسين  االجتماعي اختالف في المستوى التوافق ( يوضح08جدول )
 .العالقات في البيئة المحيطة فيما يخص محور

( وىذا ما ,54) ( وبانحراف معياري58453) الممارسينبمغ المتوسط الحسابي لدى 
، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي

( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )5العينة 
 غير الممارسينفيما بمغ المتوسط الحسابي لدى %(.1,415وبمغت النسبة المئوية )

، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 5465( وبانحراف معياري 554,6)
( ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 8.8-وىذه القيمة محصورة مابين )6463

تين استخدم الطالبان ولمعرفة داللة الفرق بين العين%(،0401,وبمغت النسبة المئوية)
وىذه قيمة  (.8438" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنتت -" الباحثان اختبار
وبدرجة  6.61( عند مستوي الداللة 5413الجدولية المقدرة ب) -ت -اكبر من قيمة

 الفرق

ت 
 الجدولية
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 المحسوبة
النسبة 
 المئوية %

معامل 
 االلتواء

انحراف  الوسيط
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المتوسط 
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ذات داللة إحصائية لصالح الممارسين اختالف وىذا ما يبين أن ىناك  553حرية 
 .والرياضيةلمتربية البدنية 

الممارسين لمتربية البدنية والرياضية لدييم عالقات ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن 
و يتجمى من خالل المتوسطات  في البيئة المحيطة أكثر من نظرائيم غير الممارسين

 .واالنحراف المعياري الحسابية

 
( يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لمتربية البدنية والرياضية عند 6الشكل رقم )

   محور العالقات في البيئة المحيطة. 
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الممارسين و غير عند  المحاورية المعبرة عن درجة الكمية لجميع مجاالت ئو النسب الم9.1.
                                                     الممارسين:

 التالميذ المحاورمن  محو( يبين النسب المئوية وترتيبها وفقا ألهمية كل 9) جدول رقم
 : المستوى التوافقي فيلمتربية البدنية والرياضية  و غير الممارسين الممارسين

 
يبن الجدول أعاله المتوسطات الحسابية و النسب المئوية التي تعبر عن أىمية كل 

 الجنس

 المحاور

 

 غير ممارسين ممارسين 
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متوسط 
 الحسابي

النسبة 
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حيث تجاوزت  وغير الممارسين الممارسين التالميذ عند المحاورمجال من مجاالت 
ىذا ما يدل عمى درجة العالية في جميع  المقياسالنتائج كميا  الوسيط الخاص ب

 هوتفاوتت ىذ غير الممارسين درجة متوسطة عندالممارسين و المحاور عند مجاالت 
 النسب من مجال إلى أخر حيث وردت النتائج عمى النحو التالي:

في المرتبة األولى بنسبة مئوية قدرت ب  العالقات في األسرةمحور  :الممارسينعند -
رت رتبة الثانية بنسبة مئوية قدمفي ال القدرة عمى القيادةثم المحور % 11415

ثم %11465بنسبة مئوية قدرت ب  العالقات في المدرسةتميا ثم  %11401ب
، ثم جاء محور المياقة في التعامل مع %1,415بنسبة العالقات في البيئة المحيطة

، وأخيرا جاء محور االمتثال االجتماعي في المرتبة األخيرة  % 18461األخرين بنسبة 
 .              %15450بنسبة 15450بنسبة

مرتبة األولى بنسبة مئوية في ال محور العالقات في األسرة :غير الممارسينعند - 
رتبة الثانية بنسبة مئوية قدرت مفي ال ثم المحور القدرة عمى القيادة% 15480قدرت ب

ثم %3,بنسبة مئوية قدرت ب المياقة في التعامل مع األخرين  تمياثم  %1456,ب
، ثم جاء محور العالقات في المدرسة %0401,بنسبة العالقات في البيئة المحيطة

، وأخيرا جاء محور االمتثال االجتماعي في المرتبة األخيرة  % ,,64,بنسبة 
 .         %,541,بنسبة
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 لمتالميذفي النسب المئوية  االجتماعي االختالف لممستوى التوافق( يبين 07الشكل رقم )  
  :والرياضيةلمتربية البدنية ين الممارس

 
 المحاورالل الشكل البياني نالحظ أن جميع النسب المئوية  لكل المجاالت خمن 

، %18461المياقة في التعامل مع األخرينمحور : ) لممارسيناعند  %16تجاوزت 
 العالقات في األسرة، %11401القدرة عمي القيادة  %15450االمتثال لمجماعة

  1,451، العالقات في البيئة المحيطة %11465، العالقات في المدرسة 11415%
%.) 
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غير  لمتالميذفي النسب المئوية  االجتماعي االختالف لممستوى التوافق( يبين 08الشكل رقم )
  :ين لمتربية البدنية والرياضيةالممارس

 
 المحاورالل الشكل البياني نالحظ أن جميع النسب المئوية  لكل المجاالت خمن 

: ) لممارسينا غير عندباستثناء محور المياقة في التعامل مع األخرين  %16تجاوزت 
القدرة عمي  %,541,االمتثال لمجماعة، %3,محور المياقة في التعامل مع األخرين

،  %,,64,، العالقات في المدرسة %15480 العالقات في األسرة، %1456,القيادة 
 (.%0401,العالقات في البيئة المحيطة
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 الفرضيات : ةمناقش2.
 مناقشة الفرضية االولى :1.2.

 البدنية التربية حصة أن عمى تنص التي األولى الفرضية صدق مدى من لمتحقق
 بينت الثانوية المرحمة تالميذ بين االجتماعي دور في تنمية التوافق ليا والرياضية

 المحسوبة)ت( بأن ( وذلك3(.)0(.)6(.)1(.),(.)8رقم) الجداول في الموضحة النتائج
الفرق  وبالتالي 553 الحرية ودرجة 6.61  اللةالد مستوى عند ولية الجد)ت( من اكبر
وبمستوى عالي بنسبة لمتالميذ الممارسين لمنشاط  تحققت قد الفرضية بان نقول دال و

 الرياضي .
 

 مناقشة الفرضية الثانية :2.2.
فييا اختالف في المستوى بين  التي الثانية الفرضية تحقق الدراسات نتائج أظيرت لقد

 التالميذ الممارسين و غير الممارسين لنشاط الرياضي لصالح الممارسين في المرحمة
( ان 3(.)0(.)6(.)1(.),(.)8رقم ) الجداول في الموضحة النتائج و بينت  الثانوية

 553 حرية وبدرجة 0.05 الداللة مستوى عند )ت( المحسوبة اكبر من )ت( الجدولية
 .فرضيتنا صدق يؤكد ما ىذا و بالتالي الفرق دال و

 االستنتاجات:3.

 في عمييا المتحصل لمقياسا نتائج في التمعن خالل ومن ىذه دراستنا من انطالقا
 فعالية عمى تنص والتي تحققت قد لمبحث العامة الفرضية أن نستنتج الميدانية الدراسة
 المرحمة تالميذ التوافق االجتماعي لدىتنمية  في والرياضية البدنية التربية حصة
 .الثانوية

 التي األولى الفرضية تحقق الدراسة نتائج ظيرت فقد الجزئية لمفرضيات بالنسبة أما
 االجتماعي دور في تنمية التوافق ليا والرياضية البدنية التربية حصة عمى أن تنص
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 الجدولية ت(( من اكبر جاءت المحسوبة )ت( الن وذلك الثانوية المرحمة تالميذ بين
 فرضيتنا صحة يؤكد ما وىذا 553 حرية وبدرجة 0.05 الداللة مستوى عند

 .الموضوعة
ان ىناك اختالف في المستوى بين التالميذ   القائمة الثانية الفرضية يخص وفيما

 الثانوية الممارسين و غير الممارسين لنشاط الرياضي لصالح الممارسين في المرحمة
 عند الجدولية )ت( من اكبر جاءت المحسوبة )ت( الن وذلك محققة أيضا فيي

 553 حرية درجة عند 0.05 الداللة مستوى
 العالقات أن الدراسة خالل من عمييا المتحصل النتائج تظير عام وبوجو األخير وفي

 عن عبارة واالختالفات الفروق واغمب سميمة الثانوية المرحمة تالميذ بين االجتماعية
 .ليا تأثير ال وبسيطة منطقية فروق

 

 التوصيات و االقتراحات : 4.
 التطبيقي، الباب في استنتاجات و نتائج الى نامتوص ايب قمنا التي الدراسة خالل من

 تالميذ لدى االجتماعي التوافق تحقيق في دور لو الرياضي البدني النشاط بان تثبت
 .الثانوي الطور

 من األمر، ييمو من كل إلى توصيات و ترحاتاق تقديم الى األخير في ارتأينا قد و
 في مناىسا قد نكون ان في ينمام ا،ىتنفيذ و ايب لالقتداء مسؤولين و ومربين أولياء
 و االقترحات ىذهىو  االجتماعية ، خاصة و النواحي، جميع من يممس جيل تكوين

 :في تتمثل التوصيات
 بالحيوية مفعمة يى ما بقدر فئة مىباعتبار  قين،راىبالم تمامىوا ميةىأ أكثر إعطاء- 

 .ايب تمامىواال ايييتوج لذلك والتغير، التأثر وشديدة حساسة يى ما بقدر والنشاط،

 يةموعق نفسية فوائد من ول لما الرياضي، البدني النشاط ممارسة ىميةأب التالميذ توعية-

 ..قالمراى ىمع
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 يميةمالتع التربوية المؤسسات في والرياضية البدنية التربية حصص عدد زيادة-
 ايب تمامىاال لزيادة اميمعام من أمكن ان والرفع ا،يمن المرجوة دافىاأل إلى وصولمل

 .ايممارست إلى والدفع

 ليونة بأكثر والتعامل خاصة، قيناىالمر  ميأبنائ مع العالقة بتوطيد االولياء ننصح-
 مع والالمباالة بالعناد حتما يقابل الذي مالىواإل القسوة وبمأس عن االبتعاد مع ميوتف

 .الرياضي البدني النشاط ممارسة الى ميأبنائ صرف محاولة

  االجتماعي، الجانب من الرياضي البدني نشاطمل الحقيقي والدور الصورة زرااب-
رشاد توعية خالل من المراىق ىمع اىوتأثير   ايينشط دورية برامج طريق عن االولياء وا 
 .مختصون وأطباء أساتذة

 مةيم أداء ىمع يساعدنا مما الالزمة اإلمكانيات جميع وتوفير العمل ظروف تحسين -

 .الحصة دافىأ جميع تحقيق إلى نصل لكي ووج أحسن ىمع
 راىقالم ايمن يعاني التي االجتماعية بالمشاكل تمامىباال األساتذة تحسيس -

 .اميح في توومساعد

 .لتالميذ االجتماعي االندماج قمخ في الرياضي البدني النشاط ميةىأل التوعية-
 قتراحاتاال ذهى اخذ واألولياء والمربين المسؤولين كل من نرجو األخير وفي  

 .ذلك أمكن إذا الواقع أرض ىمع اىبتجسيد والعمل االعتبار بعين والتوصيات
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 الخاتمة : 
 في ةالرياضي ة والبدني حصة التربية بدور التعريف إلى تطرقنا ذاا ىبحثن خالل من

 ، ذلك في المؤثرة العوامل و الثانوية ةمالمرح تالميذ لدى االجتماعي  التوافق تحقيق
 ىمع استنادا و ذاى بحثنا خالل من اىاستوحينا التي امةيال و الرئيسية الفكرة فكانت

 استخالص و ناميمتح بعد و بحثنا أدوات باستعمال ايب قمنا التي التطبيقية ساتار دال
 إيجابي وميبمف يتميزون الرياضي البدني نشاطمل الممارسين التالميذ أن وجدنا النتائج

 و التالميذ ان مامع ، مجتمعيم  في الحسن التوافق الى ميب أدى الذي و ميلشخصيت
 اأدوار  يحققون الذين األشخاص مى الرياضية البدنية لألنشطة ميممارست خالل من

 في و ، متوافقين وكمالس اسوياء التالميذ يكون ما بقدر ميبمجتمع ميعالقت في مثالية
 التوافق درجات و مستويات في اختالف ناكى ان من التأكد امكننا الدارسة ذهى ضوء

 الرياضي البدني نشاطمل ممارسين الغير و الممارسين التالميذ عند االجتماعي
 



 الخاتمة : 
 تحقيق في ةالرياضي ة والبدني حصة التربية بدور التعريف إلى تطرقنا ذاا هبحثن خالل من

 الفكرة فكانت ، ذلك في المؤثرة العوامل و الثانوية ةمالمرح تالميذ لدى االجتماعي  التوافق
 التطبيقية ساتار دال ىمع استنادا و ذاه بحثنا خالل من اهاستوحينا التي امةهال و الرئيسية

 التالميذ أن وجدنا النتائج استخالص و ناميمتح بعد و بحثنا أدوات باستعمال اهب قمنا التي
 الى مهب أدى الذي و مهلشخصيت إيجابي ومهبمف يتميزون الرياضي البدني نشاطمل الممارسين

 البدنية لألنشطة مهممارست خالل من و التالميذ ان مامع ، مجتمعهم  في الحسن التوافق
 يكون ما بقدر مهبمجتمع مهعالقت في مثالية اأدوار  يحققون الذين األشخاص مه الرياضية
 ناكه ان من التأكد امكننا الدارسة ذهه ضوء في و ، متوافقين وكمالس اسوياء التالميذ
 الغير و الممارسين التالميذ عند االجتماعي التوافق درجات و مستويات في اختالف
 الرياضي البدني نشاطمل ممارسين
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 الممارسٌن للنشاط الرٌاضً 

 

 

 الرقم عبارات المقٌاس نعم أحٌانا ال
 10 أتضاٌق من تدخل اآلخرٌن فً شؤونً 80 07 03

 10 اشعر بانً اعامل زمالئً معاملة حسنة الئقة 80 09 01

 10 اشعر فً اننً موضع تقدٌر و احترام من االخرٌن 75 11 04

 10 احرص على مشاركة االخرٌن فً افراحهم و احزانهم 83 06 01

 10 احب مساعدة غٌري 82 08 00

 10 اشعر بأننً انتمً لمن حولً 74 11 05

 10 عادة ما ٌحتاج الً زمالئً 58 28 04

 10 اشعر بفرح عند سماع نجاح زمالئً 84 06 00

 10 امتثل إلرشادات و نصائح المدرسٌن 75 14 01

 01 احسن اختٌار اصدقائً 70 17 03

 00 النشاط المدرسً و انسجم معهمانتمً الى احد جماعات  80 07 03

 00 التزم بأخالقٌات المجتمع الذي اعٌش فٌه 80 09 01

 00 اتقبل عادات و التقالٌد و قٌم مجتمعً 70 15 05

 00 ٌجٌب رد الجمٌل لزمٌل قدم لً اي خدمة بأنهاشعر  86 04 00

 00 اتطوع لتحمل المسؤولٌة من اجل زمالئً 45 23 22

 00 ابداء الرأي فً مختلف االمور ٌتاح لً 63 16 11

 00 اتولى قٌادة القسم فً حصة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة 40 21 29

 00 لدي القدرة على التضحٌة و خدمة االخرٌن 70 18 02

 00 استطٌع التأثٌر فً االخرٌن 63 23 04

 01 ٌمكننً قٌادة الفرٌق و اعطاء لكل فرد دور 32 35 23

 00 بالحب و الرعاٌة من قبل اسرتًاحظى  87 03 00

 00 اقوم بدعوة اقاربً لحضور اي مناسبة تخصنً 65 23 02

 00 بالحب و التفاهم بإخوانًتتسم عالقاتً  73 17 00

 00 مطٌع لوالدي بأننًاعتقد  89 01 00

 00 تبدأغالبا ما تنتهً مشكالتً مع اخوانً قبل ان  80 09 01

 00 تحاول ان تتخذ لً قراراتً بدال منًاشعر بانى اسرتً  64 23 03

 00 اتبع اداب الدخول و الخروج للفصل 62 26 02

 00 احافظ على نظافة المؤسسة 78 12 00

 00 التزم بحضور فً مواعٌد المحددة للمؤسسة 76 13 01

 01 احافظ على ادوات االنشطة المدرسٌة المختلفة 78 11 01

 00 زمالئً فً بعض الرحالت المدرسٌةاحب ان اشترك مع  70 08 12

 00 على سؤال ما إلجابة فجأةاتضاٌق كثٌرا عندما ٌنادٌنً االستاذ  75 13 02

 00 ٌنظر الً االساتذة على اننً تلمٌذ مجتهد 48 17 25

 00 اشعر بالضٌق بسبب حصولً على درجات ضعٌفة من االستاذ 88 02 00

 00 الممتلكات العامة امر بالغ االهمٌةاشعر بان المحافظة على  38 37 15

 00 احرص على اقامة عالقات طٌبة مع جرانً 78 10 02

 00 احافظ على مشاعر جٌرانً 73 16 01

 00 اشعر بالسعادة فً تعاملً مع الجٌران و اهل الحً 84 05 01

 00 سمالقً القمامة من النوافذ خارج الق 01 10 00

 01 ادوات المدرسةاحافظ على اثاث و  00 00 10



 غٌر الممارسٌن لنشاط الرٌاضً

 

 الرقم عبارات المقٌاس نعم أحٌانا ال
 10 أتضاٌق من تدخل اآلخرٌن فً شؤونً 00 10 11

 10 اشعر بانً اعامل زمالئً معاملة حسنة الئقة 00 10 10

 10 االخرٌناشعر فً اننً موضع تقدٌر و احترام من  00 10 10

 10 احرص على مشاركة االخرٌن فً افراحهم و احزانهم 00 10 10

 10 احب مساعدة غٌري 00 10 11

 10 اشعر بأننً انتمً لمن حولً 00 00 10

 10 عادة ما ٌحتاج الً زمالئً 00 00 10

 10 اشعر بفرح عند سماع نجاح زمالئً 00 10 11

 10 المدرسٌنامتثل إلرشادات و نصائح  00 10 11

 01 احسن اختٌار اصدقائً 00 10 10

 00 انتمً الى احد جماعات النشاط المدرسً و انسجم معهم 11 10 00

 00 التزم بأخالقٌات المجتمع الذي اعٌش فٌه 00 10 10

 00 اتقبل عادات و التقالٌد و قٌم مجتمعً 00 10 10

 00 اي خدمةاشعر بأنه ٌجٌب رد الجمٌل لزمٌل قدم لً  00 10 11

 00 اتطوع لتحمل المسؤولٌة من اجل زمالئً 00 01 10

 00 ٌتاح لً ابداء الرأي فً مختلف االمور 00 00 10

 00 اتولى قٌادة القسم فً حصة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة 11 11 01

 00 لدي القدرة على التضحٌة و خدمة االخرٌن 00 00 10

 00 االخرٌناستطٌع التأثٌر فً  10 00 10

 01 ٌمكننً قٌادة الفرٌق و اعطاء لكل فرد دور 10 10 00

 00 احظى بالحب و الرعاٌة من قبل اسرتً 00 10 11

 00 اقوم بدعوة اقاربً لحضور اي مناسبة تخصنً 00 00 10

 00 تتسم عالقاتً بإخوانً بالحب و التفاهم 00 10 10

 00 اعتقد بأننً مطٌع لوالدي 10 10 11

 00 غالبا ما تنتهً مشكالتً مع اخوانً قبل ان تبدأ 00 10 10

 00 اشعر بانى اسرتً تحاول ان تتخذ لً قراراتً بدال منً 00 01 10

 00 اتبع اداب الدخول و الخروج للفصل 00 10 11

 00 احافظ على نظافة المؤسسة 00 10 10

 00 التزم بحضور فً مواعٌد المحددة للمؤسسة 00 10 10

 01 احافظ على ادوات االنشطة المدرسٌة المختلفة 01 10 10

 00 احب ان اشترك مع زمالئً فً بعض الرحالت المدرسٌة 00 10 10

 00 اتضاٌق كثٌرا عندما ٌنادٌنً االستاذ فجأة إلجابة على سؤال ما 00 10 10

 00 ٌنظر الً االساتذة على اننً تلمٌذ مجتهد 00 10 00

 00 بسبب حصولً على درجات ضعٌفة من االستاذاشعر بالضٌق  00 10 11

 00 اشعر بان المحافظة على الممتلكات العامة امر بالغ االهمٌة 00 00 10

 00 احرص على اقامة عالقات طٌبة مع جرانً 00 10 10

 00 احافظ على مشاعر جٌرانً 00 10 10

 00 اشعر بالسعادة فً تعاملً مع الجٌران و اهل الحً 00 10 10

 00 القً القمامة من النوافذ خارج الجسم 00 10 10

 01 احافظ على اثاث و ادوات المدرسة 00 10 10
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